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100 години от рождението на Васил Коцев

Спомените ми за генерал
Васил Коцев датират от петдесетте години на миналия
век, когато в кооперацията
на ул."Стефан Караджа" №11
по стечение на обстоятелствата заживяха Нанка Серкеджиева, Янко Христов, Георги Воденски, Григор Шопов
и други служители на МВР
със своите семейства. Нашите бащи бяха млади и
изцяло отдадени на работата
си офицери. Работа загадъчна, напрегната и на практика
денонощна. Възпитанието на
децата бе в ръцете на майките, дружни и сплотени от
съдбата да бъдат вярна опора и тил.
Васил Коцев заминава под
дипломатическо прикритие за
Арабския свят. Следват нелеките години на ръководител
на резидентура и заместникначалник на българското разузнаване. От октомври 1973
г. до трагичната си гибел на
1.06.1986 г. Васил Коцев е

най-дългогодишният ръководител на Първо главно управление на МВР. По-възрастни колеги споделят, че той е бил
най-подходящият човек, който
в подходящо време оглавява
разузнаването, за да го ръководи успешно до сетния си
дъх. Познава хората си отблизо и полага постоянни грижи за състава. Пестелив на
думи, генерал Васил Коцев
избягва грубостите и не на-

зидава подчинените. Умее индиректно правилно да ги насочи и мотивира. С невероятна интуиция, която спомага за
верни решения в периода на
най-острото противопоставяне
между Изтока и Запада, наложено от Вашингтон.
В редовните ми срещи
с генерал Васил Коцев в
качеството ми на ръководител на правителствената делегация на НРБ на конфиденциалните преговори между държавите - членки на
НАТО, и Варшавския договор
във Виена (1979-1984) получавах ценни напътствия по
специфичната част на нашата дейност в столицата
на Австрия. Той проявяваше
изключително търпение и
постоянство при постепенната смяна на поколенията
в българското разузнаване
и регулиране на отношенията с Министерството на
външните работи. По негово
време Научно-техническото

разузнаване стана самостоятелно Управление и даде
изключително висок принос
за модернизацията на икономиката на страната.
От 1973 година генерал
Васил Коцев прави много за
балансирането на работата на
разузнавачите под дипломатическо прикритие с официалната дейност на българските представителства в чужбина. Красноречив пример в
това отношение бе синхронът
в действията на МВнР и МВР
- респективно Първо главно
управление, от началото на
1985 г. и нататък, във връзка
с опитите на Турция за пряка
намеса във вътрешните работи на НР България и рязкото
влошаване на двустранните
отношения между двете държави. Умението на генерал
Васил Коцев да предразположи към търсене и намиране
на оптимални решения по конкретни случаи и в общ план
налагаше спокойствие и праг-

матизъм в дейността на външнополитическото разузнаване и дипломацията в българските представителства на
Балканите, в Европа, САЩ и
по света. Въпреки огромния
и координиран натиск на Турция и нейните съюзници от
НАТО, НР България не допусна
пробойни в националната си
сигурност.
Генерал Васил Коцев, както и други колеги от службата
бяха "на прикритие" към отдел "Балкански страни" на
МВнР. С тъга и болка си
спомням думите на съболезнование и благодарност за
неговото велико дело, които
произнесох на траурната церемония от името и по поръчение на ръководството на
Министерството на външните
работи. Споменът за генерал
Васил Коцев и неговата съпруга живее с нас.
Дълбок поклон!
ЛЮБОМИР ШОПОВ
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На 15 април се изпълват
100 години от рождението на
генерал Васил Коцев, или ВИК,
както го наричат съвременниците,
по абревиатурата на имената му.
Разузнавач - легенда, професионалист от най-висока класа, обективен, смел, действащ без страх, но
и без илюзии - такъв е останал в
спомените на колегите си генерал
Васил Коцев. На фона на изтеклото столетие неговата разузнавателна дейност е сравнително кратка,
но в историята на българското
разузнаване генерал Васил Коцев
е човекът, който най-дълго - почти
13 години, е начело на Службата
(Първо главно управление на
ДС). При това единствено заради
своя професионализъм, той дори
не е активен борец против фашизма и капитализма, каквито са
колегите му от този ранг по онова
време в МВР.
Роден е в софийското село
Скравена, в бедно семейство
и постъпва в РМС още в детските
си години - през 1933, а в
БКП е приет през 1948 г. Завършва Първа мъжка гимназия в
София и право в Софийския
университет.
Генерал Коцев участва и в двете
фази на Отечествената война,
като се завръща с орден "За
храброст". Неговата военна част
преминава през тежки сражения в
Югославия и Унгария и стига до
подножието на Алпите, чак до
Клагенфурт в Австрия. След
войната ВИК е изпратен във
външнополитическото разузнаване. В Службата той преминава
през тежка задгранична школовка
в Арабския свят. Доказва се като
резидент зад граница, а после
израства до заместник-началник и
началник на Управлението в едни
от най-тежките години на Студената война. И досега за постиженията му като разузнавач се носят
легенди. Естеството на неговата
работа обаче е такова, че за нея
все още може да се говори само в
полутонове, като се премълчават
важни детайли. Да припомним
обаче, че негов агент е високопоставена личност в една от разузнаваните страни, човек, който докладва на своя министър-председател пряко всички събития, проблеми и произшествия. Преди да
бъдат прочетени от въпросния
премиер, те вече са на разположение на българското разузнаване.

Казано на професионален
език, Васил Коцев е майстор
на вербовките,
но каква енергия и драматизъм
има зад тези думи - знаят малцина. Сред вербуваните от него има
много сериозни личности, които

отварят пред нашето разузнаване
най-секретни обекти. Обекти, до
които, както признават експерти в
бранша, "не можеш припариш на
по-малко от 100 метра". При това
значителна част от хората, с които
ВИК работи, помагат на идейна
основа, водени от съзнанието за
социална справедливост, мир и
разбирателство в света.
Нека припомним и един интересен и същевременно показателен
епизод от далечната
1979 г., който добре илюстрира
качествата и професионализма на
ръководителя генерал Коцев.
Настъпила е революцията на
аятоласите, когато в Иран всичко
ври и кипи, а ген. Коцев е изправен пред поредната трудна задача.
Обажда му се лично премиерът
Тодор Живков и му казва: "Васка,
искам от разузнаването точна
оценка, без шикалкавене и усукване, ще падне ли Мохамед Реза
Пахлави, или ще задържи властта". Изключителната важност на
проблема произтича от тесните
политически и икономически
връзки на България с Иран. Т.
Живков, благодарение на личните
си контакти с шаха, е получил
гаранции, че Иран ще отпусне на
България няколкомилиарден
изгоден доларов кредит за изграждане в разстояние на 10 години на
национален автомагистрален
пръстен, който ще бъде изплащан
дългосрочно с български промишлени и хранителни стоки. В
България започва мащабна подготовка в тази насока за изграждане
на допълнителни мощности, които
да произведат необходимите стоки.
Предстои строителството на месокомбинати, птицеферми, мандри и
овцеферми. От чужбина се договаря скъпо оборудване за тези нови
обекти и разширението на някои
стари мощности. От развоя на
събитията в Иран зависи дали ще
получим обещания от шаха кредит,
или ще се загробим със строителство и оборудване на допълнителни, ненужни обекти.
Аналитиците от информационния отдел на разузнаването са
категорични, че шахът е обречен и
абдикацията му е въпрос на дни.
Генерал Коцев се консултира и с
кадрите, работили в този регион.
Те обаче не са единни в оценките
си и изразяват противоречиви
мнения, базирайки се предимно на
личния си опит. Според тях шахът
е охарактеризиран като хитър
държавник, който лесно няма да се
предаде. Разказват, че е изпадал и
в по-тежки ситуации, но винаги е
оцелявал. Не изключват възможността да направи хитър трик, за
да даде възможност на противни-

Той бе легендата
на българското
външнополитическо
разузнаване и
най-дългогодишният
му ръководител,
припомнят
неговите колеги
от Асоциацията
на разузнавачите
от запаса
ците си да се афишират и след
това да се справи брутално с тях.
Цитиран е подобен случай, когато
обявява абдикация, излита със
самолет в неизвестна посока и
след няколко часа се връща и
смазва бунта. Генерал Коцев
обаче, без да се поддава на странични, смело се доверява на
своите аналитици и не бърка.
Наскоро след това режимът на
шаха пада. Нека отбележим, че от
всички държавни и партийни
институции, които тогава имат
отношение към събитията в Иран,
разузнаването единствено дава
най-точната оценка, което повишава значително неговия авторитет. В икономически аспект загубите за икономиката на страната са
сведени до минимум. Част от
оборудването за новите мощности
е отказана,
а друга част пренасочена. Що се
отнася до автомагистралния
пръстен на България, той си
остава несбъдната мечта и
до днес.
В професионален план, за
кариерното развитие на генерал
Васил Коцев, трябва да се отбележи, че той поема ръководството на
българското външно разузнаване
през октомври 1973 г. и остава на
този пост до трагичната си гибел
на 1 юни 1986 г. През 1963-1964 г.
ръководи Втори отдел, след което
става началник на Трети отдел.
Генерал Коцев има и два успешни
ръководни задгранични мандата.
Все пак от всички постове, които
заема, генералът показва и доказ-
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ва своята богата и професионално
ерудирана личност, най-вече като
ръководител на ПГУ-ДС, на
цялото българско външнополитическо разузнаване. Генерал Васил
Коцев е начело на разузнаването
във времената на най-остро
противопоставяне между Изтока и
Запада. Условията за работа зад
граница са особено трудни, но
това са и годините на утвърждаване на българското разузнаване.
Под негово ръководство личният
състав е почти удвоен, набира
опит и самочувствие, вербуват се
сериозни агентурни източници.
Потокът от информация нараства
не само количествено, но и качествено. Укрепват основните направления на работа и се създават
нови, както времето и обстановката изискват. По негово време
Научно-техническото разузнаване
значително активизира своята
дейност и става Управление,
тогава дава и най-висок принос в
икономиката и научно-техническия
прогрес на страната.

Генерал Коцев слага началото на компютъризацията
на разузнавателната работа,
без което днес трудно можем да си
представим нормалното функциониране на каквато и да е административна дейност.
Засилва се сътрудничеството и
партньорството с разузнаванията
на социалистическите страни и
оттам постъпва голям поток информация. Генералът се познава
лично с началниците на всички
братски разузнавания и към когото
от тях да се обърне по какъвто и да
е казус, веднага му се съдейства,
разказват подчинените му.
Колегите са запомнили ген.
Васил Коцев като изключително
остроумен човек, с невероятно
тънко чувство за хумор, а знаем,
че понякога това оръжие е много
по-силно от гневните изблици и
безполезни караници. През 1974
г., когато той току-що е оглавил
разузнаването, Турция нахлува в
Кипър, разделя острова на две
части на етнически принцип и
слага началото на безкрайната
кипърска сага. Резидентурата ни в
Никозия, а и другите резидентури
мълчат за турската агресия. Обстановката в Центъра е тягостна.
Коцев обаче, макар и гневен, за да
даде урок на всички, нарежда до
резидентурите в Никозия, Анкара,
Истанбул и Атина да се изпрати
шифрограма в езоповски стил, с
приблизително такъв текст: "Информираме Ви, че нощес турската
армия е окупирала северната част
на Кипър, населен с етнически
турци. Горното за сведение".
През всички години като
ръководител на Първо главно
управление - външното разузнаване, ген. Коцев съхранява здрава
връзка с колегите си и те го
запомнят като непосредствен в
отношенията човек, но и тънък
психолог. Макар че, както казват
някои от тях - ядоса ли се, да не
си му насреща, но винаги подчертават, че гневът му никога не е
преминавал в злопаметност.
Прословутата му любезност обаче
не му пречи да преценява колегите
си точно, да ги подкрепя и да им
На стр. 7
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дава възможности да се разгърнат
най-пълно като професионалисти.
За стила на работа на генерала
о.з. полковник Атанас Кременлиев
си спомня:
"През годините съм виждал ген.
Васил Коцев в много сложни
ситуации, налагащи понякога
вземането на съдбовни решения.
Покрай другите си задължения
той отговаряше и за нашата
служба 8, извършваща разузнавателна дейност от територията
на страната. Имахме обекти
навсякъде из България и се налагаше ежедневно да изпращаме
кореспонденция към регионалните
звена. Според практиката тогава
цялата изходяща кореспонденция
се подписваше от него...
Въвел бе порядък всеки от нас, по
всяко време, да има достъп до
него за подпис на изходящите
преписки, за да не се пречи на
работата поради бюрократични
формалности... През него минаваше и огромен поток от входяща
и изходяща информация. Изработил си бе навик да обхване с един
поглед съдържанието на текста
на цяла страница с информация.
За няколко секунди погледът му
преминаваше по диагонал, от
абзац на абзац, и това бе достатъчно да се ориентира. Половинчато, полугласно произнасяше
отделни думи и фрази и който не
го познаваше, оставаше с впечатление, че чете повърхностно. От
погледа му обаче не убягваха и
най-малките детайли, включително и стилните и правописни
грешки. В материал, гледан под
лупа от няколко души, непременно
намираше някаква досадна грешка
и разпореждаше: "Оправете тая
глупост".

Генералът има строги
изисквания не само към
колегите си, но и самият
той е неуморим началник,
който по никакъв начин не се
възползва от ранга си. Вместо да
си урежда луксозни командировки
до някои столици, той пътува с
кола до наши ГКПП-та, за да се
срещне с резиденти и работници
по важни разработки.
Колегите му винаги подчертават една много важна особеност в
неговия кадрови подбор - той
никога не е подбирал екипа си по
роднински, връзкарски или други
съмнителни признаци. Него не го
интересуват "препоръките" на
разни политически величия и
силни на деня. Оценява служителите единствено по деловите им
качества, по техния морал и
ефективност в работата. Затова
подчинените му го уважават, а
неговата грижа и търпимост към
младите кадри в разузнаването,
уважението към по-възрастните и
ветераните са пословични. В
същото време подчинените на
ген. Коцев винаги подчертават
неговата грижа към служителите,
дори на обикновено битово ниво.
Той успява да реши квартирните
проблеми на голяма част от
хората, като преди него тези
въпроси са протакани с години.
Подобрява се и здравното обслужване. Медицинският пункт е
модерно оборудван и в него се
прилага съвременна система на
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Среща на ръководния състав на Външно-политическото разузнаване начело с ген. Васил Коцев

лечение, насочена към профилактиката и предотвратяването на
заболяванията. Управлението
разполага с почивна база на
морето, като по времето на генерала тя е ремонтирана и разширена, за да могат в нея да почиват всички служители със семействата си.
Ген. Васил Коцев често е
притискан от вишестоящи за
назначения и повишение в длъжност на разузнавачи, за изпращане на хора зад граница и протекции от всякакъв род, каквато е
обичайната тогавашна, а и
днешна типично българска практика. Той е кадровик от висока
класа. Подбира хората не по
роднински линии и по ходатайства на разни величия, а по техните делови качества, по техния
морал и ефективност в работата.
Оценява хората точно, преценява
техните реални възможности,
съумява да даде много прецизна
кадрова оценка на всеки оперативен работник. Подчинените му си
спомнят, че генералът си е изработил система на никого да не
отказва, но и да не прави компромиси - "Една работа като не
искаш да стане, отлагай я и тя ще
отпадне от само себе си" - шегувал се той.

Той е човек с богата
душевност - обича хората,
а и те го обичат.
На ръст е среден, пъргав в
движенията и в ума. Колегите му
са го запомнили като непосредствен, весел, умеещ да работи с
хората. Неговата търпимост към
новите и млади кадри в разузнаването, към по-възрастните и ветераните е пословична.
Някои "доброжелатели" го
съветват в онези години да назначи синовете си в разузнаването.
Отказва с мотива, че това няма да
се изтълкува добре. А и личният
му пример е най-доброто оръжие
срещу всякакви кариеристи с
връзки. Времето показва колко е
бил далновиден. И без да са в
разузнаването, благодарение на
качествата си синовете на ген.
Коцев се реализират успешно в
живота: Бойко Коцев като дипломат и заместник-министър на
МВР в две правителства, носител

на многобройни чуждестранни
отличия. Емил Коцев - дългогодишен директор на едно от найкрупните предприятия за външнотърговска строителна дейност.
Като ръководител на разузнаването, генерал Васил Коцев подменя поколенията в тази толкова
специфична сфера, изгражда добър
екип от заместници, издига на
ръководни постове много млади
хора и те оправдават доверието му.
Васил Коцев не е речовит,
въздържа се от дълги тиради пред
голяма аудитория, но малкото
думи, които казва, звучат като
сентенции. В отношенията си с
колегите избягва грубостите и не
е в стила му да назидава. Като
началник има навик от време на
време сам да обикаля етажите на
Управлението, за да добие лични
впечатления за обстановката.
Кабинетът му е на първия етаж
на сградата, с огромни прозорци,
от които се открива панорама към
Витоша и Люлин. Като на длан
се виждат още входът на управлението и паркингът за коли.
Генералът знае поименно всички,
които сутрин закъсняват за работа, и тези, които в края на работния ден се блъскат на изхода в
надпревара кой пръв да напусне
сградата. "Един колега, началник
от средния ешелон на ръководството - пише Атанас Кременлиев, не се разделяше с модно кожено
дипломатическо куфарче. Публична тайна бе, че в него държеше
луксозни цигари "Кент" и "Марлборо", пакетчета кафе, химикалки,
запалки, уиски и някои други
дефицитни в социалистическа
България стоки. Имаше навик,
като ходи да урежда някакъв
проблем, според случая да оставя
и съответни подаръчета. Като го
видеше с куфарчето в ръка да
бърза за някъде, Коцев казваше:
"За този най-голямото наказание
ще бъде да му се вземе куфарчето". Беше наясно с реалностите в
живота и неустойчивостта на
човешката психика пред съблазните, независимо от строгите
критерии, по които се подбираха
кадрите на разузнаването."
Легендарният ръководител на
разузнаването загива нелепо на
1 юни 1986 г. Денят е неделя, а
часът 15,20. На "Ботевградското

шосе", недалеч от Околовръстния
път, в автомобилна катастрофа
загиват генерал Коцев и съпругата
му, които пътуват към София.
Службата разполага с десетки
служебни автомобили, но за лични
нужди Васил Коцев ползва собствената си кола и с това
дава пореден личен пример на
колегите си.
На 3 юни 1986 г. Ритуалната
зала не може да побере всички,
които искат да изпратят ВИК и
съпругата му. На поклонението
пристигат представители на
държавното и партийно ръководство, ръководството на МВР и
близките, разбира се. Отвън
остава стълпотворение от служители, дипломати, търговци, военни,
граждани, опечалени хора.
"До величията срещу микрофона бяха Димитър Стоянов,
Стоян Савов. ВИК отляво в
ковчега... Като заспали... Пътници
към вечността! Напускаме Централните гробища. Без ВИК. Той си
отиде и колко мъдрост, човещина и
тайни, свои и чужди, отнесе със
себе си!" - пише Коста Ананиев.

За своята дейност
в защита на националната
сигурност на България
генерал Васил Коцев
е получил десетки ордени,
медали и признания, български и
чуждестранни. Той е носител на
званието "Герой на социалистическия труд", два ордена "Георги
Димитров", всички степени на
"Васил Левски" с мечове, двата
руски ордена "Дружба между
народите" и "Червена звезда" и
др. Изключителна е неговата
активна дейност на сътрудничество с чуждестранни разузнавателни
и други служби и органи. Затова
говорят красноречиво ордените и
наградите, получени от Съветския
съюз, Полша, Куба, ГДР, Виетнам, Унгария,Чехословакия,
Ирак, Либия, Сирия, Ангола,
Алжир и Йемен. Със смъртта на
генерал Васил Иванов Коцев
българското външнополитическо
разузнаване загуби един от найизявените си ръководители,
защитавал през целия си живот
националната сигурност на своето
Отечество - Република България.
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Акценти от историята на Първо главно управление, представени
в книгата „РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ (1947 - 1991)“, издание на АРЗ
Българското разузнаване има първостепенна роля
сред другите държавни
органи в разкриването на
външнополитическите и
външноикономическите
рискове и тайните замисли
против България с оглед
организиране на своевременно противодействие на
външните заплахи за
националната сигурност на
нашата държава. Такава е
ролята на всяко разузнаване от древността до наши
дни. Такива бяха ролята и
дейността на българското
външнополитическо разузнаване в периода 1947 1991 г. Създадено с правителствено постановление
на 23 май 1947 г. като
отдел в дирекция "Държавна сигурност" на МВР,
през 1950 г. то прераства в
управление Първо на
Държавна сигурност. През
1969 г. външнополитическото разузнаване вече
става Първо главно управление (ПГУ - ДС) в
МВР, а след политическите
промени с Указ на председателя-президент на Държавния съвет от 21.02.1990
г. е преименувано в Национална разузнавателна
служба.
Участието на Република
България във Варшавския
договор и в общността на
социалистическите страни
и всестранните връзки със
Съветския съюз определят
приоритетите на външнополитическото ни разузнаване през периода до 1989
г. На първо място, главен
обект на разузнаване това
са държавите членки на
НАТО, като България
"отговаря" за Южното
крило на НАТО с командване в Неапол, Италия,
като се специализира и
концентрира главно срещу
Гърция и Турция, двете
съседни държави членки на
НАТО. През различни
периоди, главно поради
идеологически различия,
разузнаването работи и
срещу "ревизионизма" на
Югославия и по-късно
срещу Китай, Албания и
Румъния. В по-късен
период ПГУ поема и много

сериозни задачи по Близкия изток и Африка, свързани преди всичко с икономическите интереси на
България. Разузнавателната работа по арабското
направление се оказва
резултатна както за развитието на двустранното
политическо сътрудничество, така и за икономиката
на нашата страна, дължаща се до голяма степен
и на българското разузнаване. Още при създаването
си българското външнополитическо разузнаване
бележи бързо развитие
благодарение на високия
професионализъм и активност на неговия началник
генерал Христо Боев,
дългогодишен емигрант в
Съветския съюз. Ползвайки опита на съветските
специални служби, той
започва да изгражда
резидентурни групи под
прикритието на посолства,
консулства и търговски
представителства найнапред на Балканите и в
Австрия, а след това и по
другите направления. Така
българското разузнаване

постепенно създава солидни агентурни позиции
първоначално в Гърция и
Турция, а по-късно и в
някои западноевропейски и
арабски държави. През
този период ръководството
на външнополитическото
разузнаване обръща голямо внимание на кадровия
въпрос, като привлича
млади образовани специалисти. Целта е те да могат
да участват успешно в
международната дейност на
страната, да са в състояние
да поддържат ефективни
контакти с дипломатическите и външнотърговските
партньори на България,
като същевременно решават и задачите на разузнаването. Тези принципи
стават водещи в дейността
на следващите ръководители на службата - генерал
Господин Гочев, генерал
Дичо Атанасов, генерал
Янко Христов и генерал
Димитър Кьосев.
В началото на 1970 г.
Първо главно управление
(ПГУ ДС) оформя като
цяло своята структура с
ясно определени няколко

основни направления:
политическо, икономическо, научно-техническо,
контраразузнавателно,
културно-историческо,
информационно-аналитично, техническо, нелегално
и активни мероприятия.
Численият му състав
надхвърля 1000 души
разузнавачи от няколко
поколения, мнозинството
от тях утвърдени и доказани професионалисти с
разнообразни граждански
професии и солидни езикови познания и най-важното с готовност да съчетават
опита с новите изисквания
към професията на разузнавача. ПГУ - ДС има
собствена школа за оперативна и езикова подготовка, а ръководните и перспективни кадри специализират в Съветския съюз.
В цялостната разузнавателна дейност в Центъра и
зад граница активно
съдействие оказават екипите на техническите сътрудници, радисти, шифровачи
и други, давайки своя
съществен принос за
сигурността на разузнавателния процес. В този
съзидателен период
Службата се ръководи от
генералите Стоян Савов,
Васил Коцев и Владо
Тодоров, които със своя
професионализъм и всеотдайност усъвършенстват
дейността и очертават
основните задачи пред
българското външнополитическо разузнаване в
променящия се свят.
Най-общо това са
предпоставките, които
осигуряват през следващите години превръщането на
българското външно
разузнаване в модерна
разузнавателна служба,
готова да изпълнява
трудните задачи, които
държавното ръководство и
времето поставят. През
този период се изявяват с
пълна сила възможностите
на Центъра и резидентурите зад граница да придобиват и анализират информация, с която да подпомагат държавното ръководство в неговата външнопо-

литическа и външноикономическа дейност. Това е
период, в който България
провежда активна външна
политика и установява
контакти със Западна
Европа, страните от Третия
свят и най-вече с балканските съседи. България
предприема редица инициативи за засилване на
икономическото и културното сътрудничество на
Балканите, за развитие и
задълбочаване на регионалния мир и добросъседството. Външнополитическото ни разузнаване се
оформя като един от найважните източници на
достоверна информация за
държавното ръководство,
без която трудно се установяват и поддържат политически контакти и успешни
междудържавни отношения.
Нека изрично да подчертаем, че в този двустранен
процес особено важни бяха
доверието и разбирането
на държавното ръководство, че всяко подценяване и
пренебрегване на разузнаването не отговарят на
националните интереси.
В потвърждение на това
ще припомним, че преди
всяко важно пътуване на
държавния глава, министър-председателя и външния министър ПГУ - ДС
изготвя справка за конкретната оперативна обстановка в съответната държава.
Тя съдържа данни за
политическото, икономическото и социалното
положение в страната,
както и мнение за основните проблеми в двустранните отношения. При
искане са правени и
психологически портрети
на съответните държавни
ръководители. В организационен план освен от
собствени източници
сериозна информация
постъпва и по линия на
тясното сътрудничество със
сродните специални служби
на социалистическите
страни. Същевременно по
силата на вътрешноведомствени правила цялата
На стр. 9
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информация по линия на
разузнавателните и контраразузнавателните органи в
МВР, включваща и
дешифрираната от
37 шифъра на чужди
спецслужби, държавни
и граждански ведомства на разузнаваните
страни, се събира в ПГУ.
Именно тогава българското външнополитическо разузнаване става
център на съсредоточаване,
обработка и анализ на
информацията от собствени разузнавателни източници, от международния
обмен и дешифрираните
документи, което придава
особена тежест и достоверност на информационния
продукт. По информации и
предложения на външнополитическото разузнаване са
вземани важни политически решения за нормализиране и развитие на отношенията с редица страни и
най-вече с нашите съседи
на Балканите. Така например с информациите за
падането на шаха на Иран
България е предпазена от
сериозни икономически
загуби.
Българското разузнаване първо сред колегите си
от социалистическите
страни информира за
политическия завой на
египетското правителство
на Ануар Садат и преориентация на Египет към
САЩ и отказа от сътрудничество със Съветския
съюз и социалистическите
страни, включително и с
България. Първите сигнали за превратите в Ирак,
за революционните процеси в Етиопия и Афганистан също са дело на нашето разузнаване. От наши
разузнавателни източници
са получени и предоставени по обмена със съюзниците най-точни данни за
ракетноядрения потенциал
на НАТО, с което се допринася за успешното финализиране на преговорите за
подписване на договорите
САЛТ 1 и САЛТ 2 между
САЩ и СССР. Това е част
от българския скромен
принос Студената война да
не прерасне в "гореща". По
данни на нашето разузнаване са осуетени заговори
и атентати срещу държавни
глави на приятелски
държави и техни индустриални и военни обекти.
Постоянно разширяващата се политическа и
икономическа активност и
сътрудничество на България с арабските страни в
района на Близкия изток и
на Балканите налагат
провеждането на все помащабна разузнавателна
дейност в район, който

дава по- вече от половината от нетните постъпления във валута на страната. Външнополитическото
разузнаване разкрива нови
резидентури в Арабския
свят, като активизира
дейността им за подпомагане на двустранното
външноикономическо

сътрудничество. Така
например за период от
19 години резидентурите на
арабското направление в
ПГУ са съдействали само
от износа на специална
продукция на "Кинтекс" да
бъде реализирана близо
1 млрд. щатски долара
печалба. Освен износа на

специална продукция и
чистата търговска дейност
там работят десетки наши
строителни, инженерингови и други организации,
чиято дейност е успешно
обезпечавана в контраразузнавателен аспект от
ПГУ.
В годините на Студена-

та война, в периодите на
найостро противопоставяне
българското външно
контраразузнаване е
констатирало всяка
година около 30 вербовъчни подхода към
български граждани зад
граница. Чуждият интерес
е към български дипломати, журналисти, специализанти и най-вече специалисти на работа или
посещаващи западни и
развиващи се страни.
Външното контраразузнаване неутрализира десетки
опити на чуждите служби
за склоняване към измяна
и шпионаж. То има своя
конкретен принос и в
консолидирането на голяма
част от българските колонии по света, като успешно
се противопоставя на
асимилаторските стремежи
на определени държави
към българската диаспора.
Чрез откриване на консулства, създаване на землячески и дружества за
приятелство в съответните
държави, чрез изпращане
на свещеници, съдействие
за амнистия по повод
важни годишнини се
работи за укрепване на
връзките на българите зад
граница с България.
Външното контраразузнаване противодейства
успешно и на проникването в страната на ислямския
фундаментализъм, на
вредното влияние на
отречени и непризнати
чуждестранни религиозни
течения и секти. В актива
на българското разузнаване има множество разкрити
терористични заплахи, а
също и разобличени
агенти на чуждите специални служби. Работи се
активно и по редица
терористични групи и
организации. В публикацията на Комисията по
досиетата "Международният
тероризъм в докладите на
българското външно
разузнаване" се отбелязва:
"Особен интерес за
българското разузнаване
представлява дейността на
създадената още през
1929 г. в Египет организация "Мюсюлмански
братя", както и подкрепяната от Иран ислямистка
групировка в Ливан "Хизбула". Материалите по
литерно дело "Скитници"
за дейността на "Мюсюлмански братя" надхвърлят
600 страници, а на "Хизбула" и други радикални
ислямистки групировки са
посветени над 12 тома с
документи. По линия на
"Мюсюлмански братя"
ръководството на Първо
На стр. 10
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главно управление разпорежда координация и
сътрудничество между
отделните линейни (географски) отдели и установяване на оперативни контакти със специалните
служби на Ирак, Южен
Йемен, Сирия, Либия,
Етиопия и Алжир…".
Това е само едно от
многобройните доказателства, че българското външно
разузнаване е работило
широкомащабно, в сътрудничество със специалните
служби на редица държави,
за неутрализиране на
тероризма и осигуряване
на международния мир и
сигурност в редица райони
на света.
Българското външнополитическо разузнаване
има водеща роля в организирането и провеждането
на мероприятията за
противодействие и неутрализиране на антибългарската кампания за т.нар.
българска следа в атентата
срещу папа Йоан Павел II.
Както стана известно, това
бе една тайна операция на
западните специални
служби начело с ЦРУ.
Нейната цел е да бъдат
дискредитирани България
и социалистическите
страни пред световното
обществено мнение, като се
припише покушението на
българската Държавна
сигурност. Мощната западна пропагандна машина
организира мащабна
кампания, като страната
ни бе обвинена в тероризъм. Арестуван и обвинен
с абсурдно, без всякакви
доказателства обвинение бе
българинът Сергей Антонов. Без да навлизаме в
печално известните на
всички ни детайли, ще
отбележим, че С. Антонов
издържа и се прояви като
истински голям българин,
за което България му е
задължена и до днес.
Българската държава
тогава мобилизира всички
държавни и обществени
институции и успешно се
защити. За целта бяха
създадени три комисии,
като Комисията по разузнаването пое по-голямата
тежест в разобличаването
на антибългарската кампания. Българското външно
разузнаване, като мобилизира всички свои оперативни възможности, събира информация за държавното ръководство,
организира публикуването
на материали в световните
медии, стои в основата и
на проведените пресконференции, публикации,

документални филми и др.
Основната цел е да се
изтъкне абсурдът на обвиненията и се неутрализират негативните последици
за международния престиж
на страната ни. Неслучайно 11 български разузнавачи бяха отличени с високи
правителствени награди
след приключването на
процеса и освобождаването
на С. Антонов.
В крайна сметка, макар
и години по-късно, истината излиза наяве. И италианският министър-председател Джулио Андреоти
през 1995 г., и проф.
Мелвин Гудман, висш
служител на ЦРУ, и самият
папа Йоан Павел II през
2002 г. признаха, че България и българите нямат
нищо общо с атентата, а
страната ни понесе негативите на Студената война.
***
В хода на изложението
нека изрично подчертаем,
че разузнаването е колективно дело и всички
разузнавачи в отделните
задгранични резидентури
работят в изпълнение на
общите задачи, стоящи
пред външнополитическото
разузнаване както политически и икономически,
така и по линия на научно-техническото и на
културно-историческото
разузнаване. Профилирането или специализацията,
доколкото съществуват,
зависят преди всичко от
спецификата на разузнаваната държава, нейната
външна политика и разположените на нейна територия обекти за разузнаване
и проникване. Основните
задачи и дейност на
Службата винаги са били
външнополитическите
предизвикателства, т.е.
класическата разузнавателна дейност в защита на
националната сигурност от
външни заплахи. Това е
истинската агентурнооперативна дейност,
провеждана с реална
агентура, с български
"нелегали", с конкретни
активни мероприятия.
Тази дейност на външнополитическото разузнаване
е с гриф "Строго секретно"
и все още не подлежи на
оповестяване. Освен това
и т. нар. Закон за досиетата в член 32, алинея 1
закриля от разконспириране български граждани и
чужденци с принос към
националната сигурност
на България. Всъщност
става дума за основната
"класическа агентура" на
българското външнополитическо разузнаване, за

онези ценни и дълбоко
законспирирани агенти,
които дават реалния облик
на нашето разузнаване и
неговата конкретна дейност в обезпечаване на
националната сигурност
на страната. Това е главната причина обществото
засега да не може да
получи пълна картина и
реална представа за действителното състояние и
оперативни възможности
на българското разузнаване за периода 1947 - 1991
г. В нашето изложение ще
отделим по-специално
внимание на научнотехническото разузнаване
(НТР) и културно-историческото разузнаване (РИК)
както заради активното им

развитие през последните
години на ПГУ, така найвече заради специфичния
профил на този тип разузнавателна дейност, характеризираща се с видими и
разбираеми за широкия
кръг читатели практически
резултати.

Българското
културно-историческо
разузнаване (РИК)
е феномен в световната
разузнавателна практика.
Неговите основни задачи и
дейност са насочени към
придобиването на документи
и материали от българското
културно-историческо наследство, намиращи се в
чужбина, като се използват
специфичните оперативни
методи на разузнавателната
дейност. Целта е тези
придобити документи да
дадат научни доказателства
за аргументирана защита на
българската позиция относно нашата история през
вековете с оглед противопоставяне на агресивния
македонизъм, на гръцкия и
сръбския шовинизъм, на
всички опити на съседните
страни за фалшифициране
на историята в ущърб на
България.

Честването на 1300годишнината на българската държава дава своя
много силен импулс в
разширяване на дейността
на културно-историческото
разузнаване. Държавна
комисия начело с професор
Иван Дуйчев и Министерството на вътрешните
работи конкретизират
задачите в оперативна
разработка "ЦИТАДЕЛА".
РИК успешно проникна в
секретните фондове на
османските архиви, в
архивите на Ватикана, в
немски, австрийски, румънски, турски и сръбски
фондохранилища, добирайки се до ценни исторически документи. Придобити са и редица художестве-

ни произведения, свързани
с нашата история. За да
бъдат легализирани придобитите по оперативен път
ценни документи, се създава сдружението "СИБАЛ".
Един типичен пример,
представляващ интерес за
читателите, това е оперативната разработка "МАРАТОН". Нейната основна
задача е изземване и
пренасяне в България на
оригинала на Паисиевата
"История славянобългарска", съхранявана в библиотеката на манастира
"Свети Георги Зограф" в
Атон, Гърция. Крайната
цел е нейното запазване и
връщане на българския
народ. През 1985 г. българското разузнаване, като
технически изпълнител на
операцията, осъществява
конспиративното изземане
на оригинала, подменяйки
го с предварително подготвено копие. Оперативни
работници нелегално,
преминавайки чужди
граници, пренасят безценната реликва в България.
Историята се легализира
пред обществеността след
1989 г., като се предава в
Националния исторически
музей, където е видяна от
стотици хиляди българи.

Малко по-късно по инициатива и воден от политически подбуди, държавният
глава Петър Стоянов се
разпорежда и "История
славянобългарска" е върната на Зографския манастир, въпреки че найголемите ни историци
смятат, че мястото на тази
българска светиня е в
Националния исторически
музей! Сагата завършва с
поредното охулване на
българското разузнаване,
независимо че става дума
за изпълнение на правителствено решение в
национален интерес!

Българското
научно-техническо
разузнаване (НТР)
Направлението Научнотехническото разузнаване
(НТР) на българското
разузнаване е създадено
поради вътрешни и международни причини. Във
вътрешен план това е
съществуващата икономическа обстановка в страната
след края на Втората
световна война България е
бедна, малка аграрна
държава с отворена икономика. В същото време
държавното ръководство
има твърде амбициозни,
особено след 1955 г., цели и
намерения за ускореното
индустриално развитие на
страната. Възможностите за
такова развитие са силно
ограничавани и поради
външни и независещи от
България причини, една от
главните - липсата на
достъп до върховите технологии от света, който за
нас никога не е бил свободен. Вторият негативен
фактор, който влияе найсилно през целия период до
1990 г., това е т.нар. Студена война, започнала с
речта на Уинстън Чърчил
от 5 март 1946 г. в американския град Фултън,
когато "… От Шчечин на
Балтика до Триест на
Адриатика върху континента падна желязна завеса".
Студената война според
нас не е класически военен, политически или
медиен конфликт. Това е
цялостна политико-икономическа стратегия на
Западния свят за надмощие с всички сили и
средства над социалистическия лагер. За целта през
1949 г. се създава и специална институция - Координационен комитет за контрол на износа (КОКОМ).
Това е международна
договореност на ограничен
брой страни от Западния
На стр. 11
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блок (главно от НАТО) за
многостранен контрол на
западния износ за СССР и
страните от СИВ. Той
съставя списъци на
"стратегически" стоки и
върхови технологии с
възможна двойна (гражданска и военна употреба),
забранени за износ в
страните от Източния блок,
като разработва и цялостна
стратегия за тяхното
"контролирано технологично изоставане". Например
една от забраните е:
всички спогодби със страните от СИВ на стойност
над 100 милиона щатски
долара трябва да бъдат
задължително предварително одобрявани, за да е
сигурно, че няма трансфер
на върхови технологии.
Това фактически реално е
право на "американско
вето" върху европейската
търговия със социалистическите страни. Именно с
цел преодоляване на тези
геополитически ограничения се създава научнотехнически раздел на
разузнаването, който
трябва да оказва пряка
помощ на българската
промишленост.
Поради естеството на
тази по същество разузнавателна дейност и заради
специфичността на използваните методи най-целесъобразно е това да се организира професионално
именно в Първо главно
управление (ПГУ), само в
рамките на разузнаването.
По това време в България
разузнаването бе структурата с необходимата организация, дисциплина, компетентност и подготовка на
личния състав и с ясна цел
и задачи - в помощ на
индустриалното и икономическото развитие на страната.
НТР беше това специфично и мощно средство,
чиято основна задача бе
активно да подпомага
развитието на икономиката
на НРБ за времето 1958 1991 г. През всички тези
години НТР работи винаги
координирано и практически в ежедневен диалог с
приоритетните направления на българската икономика. Рожденият ден на
НТР е 12 август 1959 г.,
когато се поставят основите на самостоятелното
звено НТО (отделение),
което през 1964 г. прераства в 7-и отдел на разузнаването. По-късно с акт на
Министерския съвет през
1980 г. отдел 07 става
Управление НТР към ПГУ
с началник генерал Георги
Манчев. Промените в
структурата и състава на
НТР винаги са в отговор
на променящите се потребности на българската
икономика и външните
фактори. Броят на служителите на НТР нараства от
30 души през 1966 на 86
души през 1973 г. През
1979 г. на отдел 07 се
отпускат допълнително

95 щатни бройки (65 за
работа зад граница) и 27
технически персонал. През
този период дейността на
НТР вече се групира в
4 отраслови отделения,
които съответстват на
отраслите в българската
икономика. Създадени са
оперативна група "Задгранични резидентури" и
отделение "Информация и
анализ". Създадено е
изнесено звено "Център за
приложна информация"
(ЦПИ) в ЦИНТИ към
ДКНТП, който се ръководи
и обезпечава кадрово от
НТР. Той осъществява
ефективно взаимодействие
между НТР и огромния
кръг от потребители министерства, БАН, Селскостопанската академия,
заводи, висши учебни
заведения и др. На 18 юни
1980 г. с решение № 43 на
МС отдел 07 на ПГУ се
преобразува в Управление
НТР към ПГУ със състав
от 187 служители. Към
1980 г. УНТР работи в
САЩ, Япония, ФРГ,
Великобритания, Франция,
Италия, Австрия, Канада,
Швеция, Швейцария,
Холандия, Индия и Испания. При закриването си
през 1992 г. българското
научно-техническо разузнаване представлява система
от близо 200 офицери и
служители към българското
разузнаване, обслужващи
близо 4500 научноизследователски, развойни и
промишлени структури на
България, включително
повече от 14 000 водещи
български специалисти с
висше образование от
икономиката и управлението на държавата.
За значението и ролята,
които държавното ръководство отделя на НТР, говори
фактът, че в периода 1962 1976 г. за тази дейност
пряко отговаря професор
Иван Попов - бащата на
българската електроника и
на НТР. Председател на
ДКНТП, министър и член
на политбюро на БКП до
1976 г., проф. Иван Попов,
със своите лични качества
и интелект е равнопоставен

партньор и търсен професионалист в СИВ и СССР
и в Европа, Япония, САЩ.
По-късно за тази дейност
отговаря Огнян Дойнов от
1977 до 1987 г., а до закриването на УНТР през
1991 г. - Андрей Луканов.
В своята оперативна
дейност УНТР, използвайки
специфичните методи на
разузнаването и промишления шпионаж, успява
въпреки ембаргото на
КОКОМ да осигури оборудване и документация за
отраслите на индустрията,
които формират значителна
част от националния доход,
като: изчислителна техника
и микроелектроника, телекомуникации и машиностроене, отбранителна индустрия
(ВПК), химическа промишленост, фармация и биотехнологии. В конкретни
цифри приносът на НТР за
българската икономика
само за период от четири
години е общо 546 млн. щ.
д. Данните са от справки за
държавното ръководство.
По най-обща оценка на
потребителите за периода
1981 - 1989 г. НТР е спестило на държавата около
900 млн. щ. д., които
трябва да се разглеждат
като неразделна част от
положителните резултати
на българската икономика.
По данни на ООН България е в десетката на страните износителки на електронноизчислителна техника
на човек от населението,
като с дял от 4% през 1987
г. България е трета в света
след САЩ и Япония. И
днес, към 2020 г. (29 години
след закриването), има
сектори от българската
икономика, които благодарение на приноса на УНТР
присъстват на световния
пазар, а една част от
българските специалисти и
днес работят в т.нар. Силициева долина в САЩ.
Най-бързата и кратка
оценка за 32-годишната
дейност на НТР бе дадена
от САЩ, при това дни след
промяната на 10 ноември
1989 г.
Тогава в София пристига държавният секретар на

САЩ Джеймс Бейкър,
който се среща с А. Луканов. След срещата А.
Луканов веднага извиква
ръководството на УНТР в
Министерския съвет и
повтаря ултиматума на
американския държавен
секретар: "Незабавно
научно-техническото
разузнаване да бъде абсолютно разформировано!
Иначе България трябва да
очаква непоправим удар".
Отговорът на ръководителя
на УНТР: "… ние нямаме
право и власт еднолично
да закриваме структури,
създадени с акт на Министерския съвет в помощ на
българската икономика",
остава без последствия.
УНТР е закрит!
Българското научнотехническо разузнаване,
както всяка разузнавателна
дейност по света, се основава на разбирането и
прилагането на система от
специфичните методи и
средства на професията.
НТР не е български патент
в разузнаването, образно
казано, НТР винаги е "бил
слуга на българската
промишленост".
Същевременно найхарактерно за българското
научно-техническо разузнаване е високообразованият,
мотивиран и национално
отговорен личен състав,
получил най-добрата
възможна разузнавателна
подготовка в България и в
разузнавателна школа в
СССР. В крайна сметка е
изградена национална
кадрова система от поколение професионалисти
разузнавачи. Такава кадрова система, която е национален капитал за световните сили и дори за 26-27
сравними с България
държави от ЕС, у нас бе
най-безотговорно разсипана и пропиляна. Прекъсването на поколенческата
верига, безрасъдното й
накъсване заради мандати
и/или периоди на властване на отделни политически
партии, групи и/или
личности винаги са били в
ущърб на нацията и държавата.
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***
Златният фонд на
българското разузнаване от
годините социализма е
неговият агентурен и
сътруднически апарат.
Промените сварват ПГУ с
контингент от няколкостотин надеждни агентурни
източници на секретна
информация, преимуществено чуждестранни граждани. Те са изграждани с
години от няколко поколения разузнавачи и представляват най-ценният му
капитал. Сред тях в основните разузнавани страни
има министри, високопоставени държавници и
политици, ръководители на
партии, висши военни,
водещи журналисти, политолози и социолози, учени,
дипломати от всякакъв
ранг, служители в международни организации, перспективни млади хора, все
достойни, истински приятели на България. Немалка
част от тях работят без
възнаграждение, по патриотични и идейни подбуди,
като приятели на българския народ и българската
държава, а не рядко и
поради лична привързаност и симпатии към
български разузнавачи.
Коренната промяна
настъпва след 1990 г.,
когато започва масираната
атака срещу органите за
сигурност, вкл. и разузнаването, тяхното сатанизиране и размахване на
агентурните досиета.
Преобладаващата част от
сътрудниците на разузнаването, изпаднали в паника,
загрижени за своята
сигурност, престават да
идват на срещи и прекъсват контактите със Службата. Многобройни са тези
случаи, но фразата на наш
чуждестранен агент казва
всичко: "Проклинам деня, в
който се съгласих да
работя за вас. Всеки
момент чакам да позвънят
на вратата ми и да ме
арестуват.". Не е известно
да има по света такава
държава, която по този
безразсъден и преди всичко
безотговорен начин да се е
отнесла към хората, които
са й служили, подлагайки
се на непредвидими рискове. В разузнавателната
професия човешкият
фактор винаги е бил
решаващ и всякакви
досегашни опити той да
бъде заменен с технически
средства са неуспешни.
Без съмнение извършеното
е в ущърб на националната сигурност и граничи с
национално предателство!
Национално предателство
са и отправените абсолютно необосновани обвинения към българските
разузнавачи, тяхното
безцеремонно изхвърляне
от службите, нарочването
им за "жертвен агнец" и
главен виновник за неуспехите на безкрайния и
опорочен "преход" и превръщането на България в
най-изостаналата страна
на ЕС.
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Кратко представяне на Асоциацията на разузнавачите от запаса
АСОЦИАЦИЯТА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ ОТ ЗАПАСА (АРЗ) е учредена като доброволно, неправителствено гражданско сдружение с
нестопанска цел, регистрирано
с решение на Софийски градски съд от 02.05.1995 г. Като
единствено легитимна организация с този профил в България,
Асоциацията обединява запасни
офицери и сержанти от разузнаването. АРЗ се издържа предимно от членски внос, както и
от дарения на свои членове и
симпатизанти. АРЗ се ръководи
от Управителен съвет, избиран
от Общото събрание на своите
членове.
Основен момент в дейността
на Асоциацията е утвърждаване
и по-нататъшно активизиране на
нейната роля и място в обществения живот на страната. В
съответствие със своя Устав, макар и неполитическа организация, АРЗ полага необходимите
усилия да реагира адекватно на
актуалните политически събития,
свързани с проблемите на националната сигурност на България, като използва активно професионалните възможности и
жизнения опит на своите членове. Нейните членове са едни
от най-добрите и доказани специалисти по балканската проблематика и Арабския свят, които със своите анализи и оценки, без да са подвластни на политическата конюнктура в момента, вярно и точно отразяват
и защитават българските национални интереси. Във връзка с
това АРЗ полага системни усилия, насочени към изясняване
пред българската общественост
на действителната същност на
разузнавателната работа.
За целта се организират
кръгли маси по историческа и
актуална тематика за ролята и
приноса на икономическото и научно-техническото разузнаване,
борбата срещу международния
тероризъм, наркотрафика и др.
АРЗ участва активно в семинари, конференции и съпътстващите ги медийни изяви по посочената тематика. На сегашния етап
стремежите ни са за по-пълноценно участие в дискусиите по
въпросите за преструктурирането
и усъвършенстването на системата за национална сигурност
на Република България.
АРЗ се включва много активно и в изграждането на гражданското общество в Република
България, като полага усилия за
институционализирането си като активен партньор и коректив
на съответните специални служби
на изпълнителната и законодателната власт в страната. АРЗ,
като неправителствена организация, има амбицията да се изгради като независим обществен помощник при формирането
на правителствената политика в
сферата и по проблемите на националната сигурност.
Неусетно изминаха тези 25
години, време, през което Асо-

Горан Симеонов председател
на УС на АРЗ

циацията израсна като една от
най-сериозните и авторитетни
граждански структури в сектора
"Национална сигурност". Няма
значимо събитие в общественополитическия живот на страната, по което да не сме взели
отношение, поставили въпроси,
изразили виждания, предложили решения.
В началото на прехода американският държавен секретар
Джеймс Бейкър беше казал пред
Андрей Луканов, че "ако не закриете незабавно вашето научно-техническо разузнаване, на
България ще бъде нанесен тежък и непоправим удар". Едва
ли някога ние ще получим повисока оценка за своята разузнавателна дейност в полза на
България. Ние, членовете на Асоциацията, и преди, и сега работим и винаги сме работили за
своята Родина. При това винаги
са ни ръководили както чистият
патриотизъм, така и чувството
ни за социална справедливост.
Тези основни принципи ни
помогнаха да наложим в публичната среда нашата Асоциация като една от сериозните и авторитетни обществени структури,
с ясна и отговорна гражданска
позиция. Сега, когато отбелязваме 25-ия си юбилей, е моментът да отдадем огромната си
почит и благодарност към всички колеги и деятели, които безрезервно отдадоха силите си за
създаването, укрепването и развитието на Асоциацията.
Изминалите години бяха време на много надежди, драматични борби, големи усилия и разбира се, на излъгани очаквания
за цялата страна. Те бяха белязани от мащабни и дълбоки обществени промени. Както е известно, кръглите годишнини са
обикновено повод за равносметка на извървения път. На везните поставяме нашите постиже-

ния, но и кризисните моменти,
анализираме проблемите и перспективите за развитие на организацията. Асоциацията на разузнавачите от запаса се превърна
в необходимия социален коректив на действията на изпълнителната власт в сферата на специалните служби и разузнаването. През всичките тези години
Асоциацията подкрепяше и насърчаваше активното участие на
своите членове в подготовката и
провеждането на поредица кръгли маси, научни форуми и срещи
на разузнавателната общност. На
тях, а и посредством публични
декларации и официални обръщения към Народното събрание,
президента и министър-председателя отстоявахме и защитавахме своята основна позиция, че
ние, бившите служители на разузнаването, винаги сме служили и
работели за опазване и защита
на националната сигурност на
България. В тази трудна битката
за честта и достойнството ни
трябва да отбележим изключителния принос на поредицата мемоарни книги и спомени на нашите колеги.
Настоящият биографичен
сборник "Ръководителите на българското външнополитическо разузнаване (1947-1991)" има
своето достойно място в разузнавателната мемоаристика. Думите отлитат, но написаното слово остава. То ще бъде нашият
отчет пред идващите поколения.
Тези книги с много факти разказват историята на нашето външнополитическо и научно-техническо разузнаване, дават анализ на драматичната епоха, в
която живеем. Затова е много
трудно да се фалшифицират и
изопачат.
Обръщайки поглед назад,
специално трябва да подчертаем, че през изминалите 25 години Асоциацията неизменно е

работила за защита на специалните служби като един от основните фундаменти и стожери
на българската държавност. Ние
не престанахме да подаваме тревожни сигнали към обществото,
че в така наречения политически елит често липсва елементарна компетентност, а предприеманите от него действия и
необосновани нападки към нас
единствено рушат устоите на
системата за национална сигурност. Естествен завършек на тези псевдодемократични тенденции станаха Законът за досиетата и създадената от него Комисия по досиетата. Асоциацията
няма да отстъпи от своята позиция и ще продължим да настояваме за закриване на Комисията, за включване на нейния
архив в Държавния архив, където гарантирано ще бъдат спазвани принципите за "секретност"
и "давност", както е при всички
наши партньори в НАТО. Съвършено ясно е, че при досегашното отношение към спецслужбите е много трудно те да имат
агентура, а в света все още
няма разузнавателна служба без
агентура! В основата на разузнавателната дейност на всички
наши политически и военни партньори е азбучната истина, че
без агентура няма разузнаване!
За тази ситуация известна
вина носим и ние самите. Излиза, че твърде дълго време спазвахме принципите на "секретност", понякога премълчавахме
и дори се поставяхме в отбранителна позиция. Това се оказва една огромна грешка да мълчим, когато се опитваха да ни
клеветят и да обезценяват труда ни в полза на Родината. Разбира се, не трябва да подценяваме и направеното досега, но
смятаме, че трябва да бъдем още
по-единни и активни в работата
си за реабилитиране на българ-

ските разузнавачи. Вярваме, че
ще дойде времето, когато те ще
бъдат не само реабилитирани,
но и ще получат признание за
своите заслуги към България.
Убедени сме, че нашите сънародници трябва да научат истината за живота и делата на българското разузнаване. С определена роля в това направление е собственият сайт
www.arz.bg на Асоциацията, където преобладават актуалната
тематична информация и нашите оценки за случващите се събития. Успоредно с професионалната ни дейност сред основните задачи на организацията в съответствие с волята на
учредителите винаги е стояла и
социалната защита на бившите
служители от разузнаването.
Дейността на АРЗ е насочена към
организиране и оказване на социална подкрепа на болни и нуждаещи се колеги. За тази цел
Асоциацията учреди отделен "Социален фонд" за подобряването
на социалното положение и статус на своите членове. С помощта и съдействието на Държавна агенция разузнаване и
Министерството на вътрешните
работи полагаме усилия за предоставянето на материална помощ за нашите колеги при усложнените социални условия в
България. Няма да е пресилено,
ако кажем, че Асоциацията се
превърна в една истинска кауза
за единение, съпричастност и
взаимопомощ между всички свои
членове. АРЗ стана обединителен център в битката за отстояване на честта и достойнството на нас, бившите служители
на българското външнополитическо и научно-техническо разузнаване, през смутните и противоречиви години на прехода. Убедени сме, че освен светъл спомен за работата ни творческите
произведения на нашите колеги
ще бъдат онзи незаличим документ за бъдещите поколения,
които от първа ръка ще могат
да почерпят информация за ценностите и идеите, в които сме
вярвали и за чието осъществяване сме се борили. А това е
много важно, защото времето, в
което живеем, е преломно, то е
буквално на разлома на две епохи. Ежедневието ни е изпълнено
с изключително динамични геополитически събития, които се
разиграват в света и в нашия
Балкански и Черноморски регион. Тази обстановка изисква високоотговорни решения и действия от всички нас и преди всичко от българското държавно ръководство. В тази насока нашият професионален опит и контакти са безценни. Ние от Асоциацията с цялата си досегашна дейност сме доказали, че не
можем и няма да бъдем пасивни наблюдатели. Няма и не може да има "запас" и "резерв" за
нас, разузнавачите, които винаги сме защитавали националната сигурност на България!

