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Председателят на Асоциацията на разузнавачите от запаса Горан Симеонов коментира
пред ПИК шпионския скандал с изгонването на двамата руски дипломати. Има ли връзка
този случай с обявяването за шпионин на председателя на националното движение
„Русофили“ Николай Малинов, както и с опита за отравяне на оръжейния бос Емилиян
Гебрев, коментира още Симеонов.
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Според него в Черноморския регион предстои да се развият бурни процеси и е въпрос на
държавническо мислене пасиансът с противопоставянето на големите геополитически
играчи да е в полза на България.
- Г-н Симеонов, гръмна поредният шпионски скандал с изгонване на двама руски
дипломати от България – дали има реални основания, или това е противопоставяне
на различните политически системи през мрежите за разузнаване и
контраразузнаване?
- Трудно ми е да разделя нещата. А и изнесените публично конкретните данни за
дейността на тези дипломати разузнавачи са малко. Бих отбелязал обаче факта, че цялото
нещо се разнесе из медиите, преди да бъде уведомено Руското посолство. Това говори за
пиар елемент. Да не забравяме, че вече имаше друг случай на „персона нон грата“, а като
вземем предвид и нещата около Гебрев, ще видите, че тези актове биха могли да се
определят и като публична кампания, целяща да внуши - къде с основание, къде без
основание, че Руската федерация работи активно срещу България.
- Главният прокурор Иван Гешев твърди обаче, че има досъдебно производство за
събиране на информация, която представлява държавна тайна, както и че е правен
опит да се влияе на изборните резултати у нас. Дали е възможно да има такова
действие от страна на чуждо разузнаване, що за интерес представлява България?
- Напоследък стана модерно да се говори за повлияване на изборни резултати чрез чужди
служби. Според мен за България това едва ли е възможно и едва ли е необходимо. Да
действат срещу кого? Нали основните проекти на България се решават в момента от
сегашното държавно ръководство. Т.е. от хората на политическа партия ГЕРБ. Как ще
работят срещу нея, какъв е този интерес? Ако тръгнем да търсим такава логика, тя трудно
ще издържи.
- Мислите ли, че руската страна действително ще предприеме реципрочни мерки,
задължително ли е това по дефиниция?
- След като те заявяват, че това е неприятелски акт и провокация, редно е, а и
дипломатическата практика показва, че те ще отговорят. И руснаците отговарят
обикновено реципрочно.
- Сам заговорихте за това, мислите ли, че този последен случай действително има
връзка с обявяването за шпионин на председателя на националното движение
„Русофили“ Николай Малинов, както и с опита за отравяне на оръжейния бос
Емилиян Гебрев, или това е геостратегическа игра с оглед на реализираните
енергийни проекти, газовата диверсификация, АЕЦ „Белене“, ядреното гориво от
САЩ за централата в Козлодуй?
- Сам изброихте толкова неща, които ясно показват, че връзка трябва да има. Не може да
се действа самосиндикално, особено когато се занимаваме с разузнаване, с шпиони –
трябва да се търси политическият елемент.
- Колко всъщност е важна България на геостратегическата карта за такива големи
играчи, каквито са Съедините щати, Русия, Европейският съюз?
- И Турция да добавим, разбира се. България е еднакво интересна и присъства в
геостратегическите намерения и на Съедините американски щати, и на Руската
федерация, и на Турция. Друг е въпросът вече как, в какъв аспект ще бъде използван този
интерес. Т.е. дали правителството ще може да защити нашия национален интерес.
Предстоят събития и в Черно море, и наоколо на Балканите, а и в източното
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Средиземноморие, тъй че ще се наложи да се взимат отговорни решения в близките дни и
месеци.
- Имате нещо конкретно предвид ли?
- Не. Смятам, че нещата започват да придобиват конкретни измерения, свързани с мястото
на България на Балканите и в Черноморския регион.
- А оптимист ли сте, че България е в състояние да извлече дивиденти в своя полза
точно от тази си географска и политическа локация?
- Националният интерес го изисква.
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