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Сборникът „ДС и разузнавателните служби на страните от Източния блок (19441989)“ е естествено продължение на публикуваните вече документи, свързани със
сътрудничеството на Държавна сигурност с партньорите º от КГБ и ЩАЗИ1. Основната цел на настоящото издание е на фона на главните за Варшавския пакт задачи и
направления, да се откроят националните цели на всяка от страните-членки и да се
проследи доколко те са били в състояние да влияят на общия политически курс на
съюзните държави.
При съставянето на документалния сборник е направен опит за представителен
подбор с публикуването приоритетно на документи, осветляващи въпроси, които по
една или друга причина досега са оставали встрани от главните теми, обект на научни изследвания. Това са предимно документи, отразяващи влиянието на проблемите в националните икономики на държавите от Източния блок върху политическата
стабилност на Варшавския пакт, както и такива, разкриващи съветско-китайските
отношения като важен и определящ фактор в съвместната работа на партньорските
страни. Интерес също представляват и документите, разкриващи политиката на държавите от Варшавския договор спрямо Движението на необвързаните страни. Съществено място сред подбраните документи в сборника е отредено на онези, които
осветяват механизмите за вземане на решения в пакта, координацията между страните-членки, определянето на основните приоритети в работата им.
Без съмнение интерес ще предизвикат както самите архивни документи, така и
въпросите, които те повдигат. Един от най-дискусионните, който заслужава по-специално внимание, е свързан с дилемата, доколко съществува реален баланс между
споделянето на общите политически и идеологически цели и желанието да бъдат
защитавани националните интереси на държавите-членки2.
Документите, особено тези, засягащи темата за националните икономики на социалистическите страни, поставят още един кръг от въпроси – доколко взаимните
преценки за икономическото и политическото състояние, а също и военната мощ,
са били достоверни или са били резултат от „съзнателно лансиране на митологеми
и пропагандни тези“ за страните от двата лагера3. Специално място в сборника е
отредено и на документите, отразяващи вътрешните конфликти и съперничеството
между съюзниците в двата блока, както и на ролята на лоялните партньори и т.нар.
държави-дисиденти.
Със създаването на организацията на Варшавския договор през 1955 г. се установява практиката на провеждането на многостранни и двустранни срещи на специалните служби на страните от Източния блок, на които се вземат решения за целите и
задачите, които стоят за разрешаване пред всяка от тях. Основополагащи и ръководни в това отношение са многостранните съвещания. Приеманите на тези съвещания
Вж. „КГБ и ДС – връзки и зависимости“ и „ДС и ЩАЗИ“.
Йордан Баев, Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената
война, издателство „Дамян Яков“, София, 2010 г., стр. 26.
3
Пак там, стр. 27
1
2

решения служат като основа за развитието и подписването на двустранните споразумения за сътрудничество в различни области между страните-членки. Основното
направление в работата на разузнавателните служби (РС) на страните от Източния
блок безспорно е свързано с „главния противник“ – САЩ и НАТО. Оттам нататък
обаче, всяка държава от Варшавския пакт работи с останалите съюзници по приоритетни за региона, в който се намира, задачи.
Показателна за развитието на двустранните отношения тенденция е вплитането
на чисто регионални за някои държави проблеми в по-големия кръг от главните за
пакта въпроси. Така например през 1955 г. представители на РС на България, Румъния, Чехословакия и Унгария обсъждат въпросите за предотвратяването на опитите
на чуждите разузнавания да използват Дунавското корабоплаване за подривна дейност (Вж. Док. №2 от сборника). Три години по-късно през 1958 г., на Многостранното съвещание на органите за сигурност в Букурещ, един от основните акценти е
поставен върху разузнавателните и контраразузнавателните операции в Дунавския
регион (Вж Док. № 4 от сборника).
На важен за Полша, Чехословакия и Унгария проблем, свързан с отношенията
им с Ватикана, също е посветен акцент в едно от многостранните съвещания на РС
на страните от Източния блок, на което са съгласувани и общи активни мероприятия
(АМ) (Вж. Док. №5 от сборника).
Съвместната работа по линия на Албания пък е основният обсъждан въпрос на
Многостранното съвещание във Варна през 1972 г. (Вж. Док.№9 от сборника). За
огромното значение, което се придава на проблема с маоизма и отношенията с Китай, говори фактът, че една от многостранните срещи на страните от Варшавския
пакт е посветена специално на борбата срещу разузнавателно-подривната дейност
на спецслужбите на Китайската народна република (Вж. Док. №12 от сборника).
Извън рамките на главното направление по САЩ и НАТО, при взаимната работа на страните от Варшавския пакт, силно е развито сътрудничеството по линия на
икономическото разузнаване. Става въпрос не само за контраразузнавателното обезпечаване (КРО) на националните икономики, но преди всичко за КРО по линия на
Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Документите свидетелстват за тясната
взаимовръзка в работата на органите за сигурност на страните от Източния блок по
линия на СИВ и на Европейската икономическа общност (ЕИО) в рамките на това
разузнаване. Акцентът в съвместната им дейност в икономическото направление по
ЕИО е поставен върху компрометирането на Турция и желанието й да бъде приета за
неин равноправен член. Събирането на информация за икономическото положение
в Гърция и Турция е тясно свързано с разработването на АМ по разпалване на противоречия между страните-членки на ЕИО (Вж. Док. №110 от разширеното електронно издание). Тези мероприятия целят да покажат невъзможността на слабата
турска промишленост да се пригоди към силно развитите икономики на западните
страни и към съответно огромния брой евтина турска работна ръка, която навлиза
на пазара на труда в тези страни и увеличава тяхната национална безработица (Вж.
Док. №89 от сборника).
От друга страна, държавите от социалистическия лагер, се стремят, с получената от икономическото разузнаване информация, да подпомогнат страните си в
сключването на изгодни споразумения и сделки (Вж. Док. №151 от разширеното
електронно издание). Още в средата на 60-те години представители на чехословашките спецслужби, в разговор със свои колеги от ПГУ-ДС, споделят, че на преден
план трябва да бъдат изведени проблемите на икономиката. Според тях всяка държа-
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ва има право да строи икономиката си „както намери за добре и никой няма право
да й се меси“ (Вж. Док. №31 от разширеното електронно издание). Красноречиво
доказателство за важното място, което заема икономическото разузнаване в сътрудничеството между социалистическите страни говори фактът, че в някои от тях като
Унгария например, петгодишният перспективен план на Разузнавателното управление е обвързан с петгодишния народностопански план на страната.
От докладите на РС на страните от Източния блок става ясно, че активността на
разузнаванията на западните държави по икономическото направление спрямо тях
е насочена в събирането на информация за банковата, финансовата, кредитната политика и външноикономическите връзки на тези страни (Вж. Док. №39 от сборника). За напрегнатата оперативна обстановка по линия на икономиката в държавите
от Варшавския пакт говори и фактът, че западните страни са съгласни да отпуснат
банкови кредити, само при предоставяне на изчерпателна информация за икономическата обстановка в социалистическите държави, проблемите с продоволствието
и промишлеността – общо взето отговорите на въпросите обхващат почти всички
тайни на икономиката на соцстраните. Ето защо не е учудващо, че едно от най-важните направления в сътрудничеството на РС на страните от Източния блок е по
линия на икономическото разузнаване. Документите, публикувани в сборника, ясно
свидетелстват за силното влияние на тежкото състояние на националните икономики
в Чехия, Полша и Унгария върху причините за драматичните политически събития,
разтърсили тези държави.
В секретен документ на НАТО от 1978 г. Полша се посочва като най-слабото
звено във веригата на социалистическите страни, което се характеризира с тежка
икономическа криза, която неминуемо ще ескалира в политическа. Независимо от
намеренията на СССР да се намеси или не с войска в Полша, тактиката на Запада се
определя като „ненамеса“, а бъдещата политика на западноевропейските страни към
Полша се предвижда да се ограничи до оказване на икономическа помощ. От този
документ става ясно, че западните страни разчитат катастрофалното икономическо
положение на Полша да се отрази негативно и на останалите социалистически страни, тъй като те ще бъдат принудени да оказват икономическа помощ на партньора си,
независимо от лошото състояние на своите национални икономики (Вж. Док. №224
от сборника).
Готовността на Запада да окаже помощ на Полша трябва да покаже неспособността на страните от Източния блок сами да се справят с икономическите проблеми
на социалистическия строй. Подобно е и отношението им към Албания. През 70-те
и 80-години Австрия, ФРГ и Италия полагат огромни усилия и наливат милиони долари в икономиката на Албания. Тези инициативи на западните държави произтичат
от ангажиментите им към НАТО и ЕИО за недопускане връщането на Албания в
социалистическия лагер (Вж. Док. №281 от разширения вариант).
Ако контактите на Албания и Румъния със западните страни имат за цел получаване на икономическа помощ или подкрепа за националните им стопанства, то
редица документи от периода красноречиво говорят, че лидерите на т.нар. лоялни
партньори, в това число и Тодор Живков, многократно са използвали другата формула – „политическа вярност“ срещу „икономически придобивки“. Това се отнася
най-вече в отношенията им със СССР4. И за разлика от Варшавския пакт, в СИВ
борбата на интереси между отделните партньори е силно осезаема. Стенограмите на
Йордан Баев, България и Студената война. Документи от личния архив на Тодор Живков 19561989 г.
4

заседанията на СИВ разкриват борбата на всяка една държава да извоюва най-изгодни икономически позиции за себе си5.
Вторият голям проблемен кръг, който очертават документите, е свързан със съветско-китайските отношения и с разрива в отношенията с Албания и Румъния. През
почти целия период на съществуване на Варшавския пакт, паралелно с работата по
главния враг – САЩ и НАТО, РС на страните-членки работят интензивно по застрашаващия сигурността на социалистическия лагер противник – Китай и маоизма.
Към средата на 60-те години в заплаха за стабилността на Източния блок се превръщат също Албания и Румъния. Ако през 50-те години Албания и Румъния са лоялни
съюзници на СССР, то през 60-те години разривът в отношенията им е дотолкова сериозен, че разузнаванията на страните от Източния блок започват активно да работят
срещу бившите си съюзници. Така само за броени години Балканите се превръщат
от най-здравото и лоялно звено в съветската система в най-проблематичния регион
на съветската доминация6.
Документите, публикувани в сборника, са свидетелство за темповете, с които се
развива сътрудничеството на ДС с румънските и албанските служби за сигурност.
До настъпването на разрив в отношенията на двете държави със страните от пакта,
сътрудничеството им с ДС на НРБ е съсредоточено по линия на Турция и Гърция.
Основните акценти в партньорството с Румъния са поставени върху икономическото
разузнаване (Вж. Док. №79 от сборника) и върху разузнаването по линия на Дунавското корабоплаване (Вж. Док. №2 от сборника). Що се отнася до сътрудничеството
на ДС с албанските служби, най-важното направление в съвместната им работа е
свързано с оказване на взаимна помощ по легендирането, снабдяването с документи
и прехвърлянето през граница по легален и нелегален път на лица, които ще изпълняват разузнавателни и контраразузнавателни задачи на територията на Гърция и
Турция (Вж. Док. №104 и 105 от сборника). Много активно с Албания ДС на НРБ
си сътрудничи по разработването на вражеската емиграция в Турция и Гърция и по
вербуването на агентура от средите на гръцките и турските емигранти на територията на Албания. Документите в сборника обаче ясно показват как от средата на 60-те
години се случва резкият завой в отношенията на страните от Източния блок спрямо
Румъния и Албания. За високата степен на сериозност, с която се приема разузнавателната работа на страните от Варшавския пакт срещу Албания говори и фактът,
че на Многостранното съвещание във Варна през 1972 г. е направено предложение
за създаването на общ комитет по АМ против Албания и нейната прокитайска и
маоистка политика. Ръководителите на РС на социалистическите страни заявяват
единодушно, че проблемът с Албания е твърде сериозен и ще се превърне в един от
основните въпроси на сътрудничество между службите. За важността на този въпрос свидетелства взетото решение всички мероприятия против Албания да бъдат
предварително съгласувани с партийните централи, като изрично се подчертава, че
отговорността за разузнавателната работа по Албания е изцяло на ЦК на партиите на
социалистическите страни (Вж. Док. №9 от сборника).
Въпросите на сътрудничеството на РС на социалистическите страни по линия на
Албания са тясно свързани с китайско-съветските отношения и работата срещу Китай и маоистките организации. Документите, публикувани в сборника, показват, че
основните акценти в работата по тази линия са поставени върху противодействието
5
Й. Баев, Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война, издателство „Дамян Яков“, София, 2010 г., стр. 186.
6
Пак там, стр. 182.
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на китайската политика за влияние на Балканския полуостров, за чийто проводник е
смятана Албания, разобличаване на маоистките организации и опитите на Китай да
разбие единството на социалистическия строй.
Според анализите на ДС и РС на страните от Източния блок най-добри резултати за постигане целите в работата по направление Китай-Албания са активните
мероприятия, които целят задълбочаване на противоречията между двете държави.
Всички основни въпроси, отнасящи се до АМ по Китай са обхванати в една операция под название „Чай“, АМ по Албания – в операция „Омикрон“. Задачата на тези
две операции е влошаване на китайско-албанските отношения и дискредитиране на
антисъветската политика на Албания (Вж. Док. №78 от разширеното електронно
издание). Албанско-китайските отношения предизвикват безпокойство не само сред
страните от Варшавския пакт, но и сред страните членки на НАТО. През февруари
1968 г. в Съвета на НАТО се обсъжда положението, създадено на Балканите в резултат на прекъсването на отношенията между Албания и СССР. На него Турция изказва безпокойство, че така създадената обстановка на Балканите ще позволи на Китай
да превърне Албания в своя политическа и военна база. Като мярка за недопускане
на това и за ограничаване на китайското влияние върху Албания, Англия започва
преговори за възстановяване на дипломатическите си отношения с Албания.
Факт е, че през 70-те години действително настъпва сериозно охлаждане в отношенията между Китай и Албания. Китайското правителство почти спира отпускането на кредити и помощи за Албания. Официалното обяснение от страна на Китай
е, че в Албания вече е създадена материална база за строителството на социализма
(Вж. Док. №280 от разширеното електронно издание).
Що се отнася до взаимодействието на ДС със службите за сигурност на Румъния,
сътрудничеството им продължава със значителна интензивност години след като отношенията на Румъния със страните от Варшавския пакт са силно обтегнати. Анализирайки сътрудничеството между РС на двете страни до 1970 г., от ПГУ-ДС правят
няколко извода – макар слабо и нерегулирано взаимодействието между двете служби
се развива интензивно, а и в определени периоди с по-слаби темпове. Това според
тях е повлияно от „особената политика“ на Социалистическа република Румъния
спрямо СССР и „особените позиции“, които заемат в системата на Варшавския пакт
(Вж. Док. №254 от разширеното електронно издание).
Не винаги обаче Румъния е заемала твърдата позиция на „дисидент“ във Варшавския пакт. Присъствието на румънската делегация на Многостранното съвещание,
проведено в Будапеща през 1970 г. и особено фактът, че тя се съгласява и приема
всички констатации и предложения, не само на съветската делегация, но и на другите социалистически страни, се приема като положителен факт от всички присъстващи на срещата (Вж. Док. №13 от сборника). Документите, разменени между ДС с
чехословашките и унгарските служби за сигурност говорят за това, че техните представители споделят позицията за основната причина, довела до дистанцирането на
Румъния от Варшавския пакт, а именно поетият курс към национален суверенитет –
политически и икономически, от страна на Румънската комунистическа партия (Вж.
Док. №27 от сборника). Пак от анализите на РС на социалистическите страни става
ясно, че западните разузнавания се възползват от този факт и провеждат редица АМ
за насърчаване на румънския национализъм. Позицията обаче на Т. Живков по повод
на румънската политика е доста прагматична. В едно от заседанията на Политбюро
той апелира да не се драматизира много във връзка с националистическите прояви
на румънците, тъй като през територията на Румъния преминава целият обмен на

стоки, енергийни ресурси и комуникации на България със СССР7. На западната пропаганда срещу Румъния има посветени редица анализи и справки, разменени между
ДС и РС на страните от Източния блок.
Силно впечатление правят документите, които отразяват смелата критика, отправена от представителите на ДС към партийната и политическата линия на братските
органи за сигурност. Подобна критика от страна на ДС не е спестена нито на полските, нито на унгарските, а още по-малко на чешките служби за сигурност, особено
в годините около политическите сътресения в тези страни. И ако критиката към тях
е предимно свързана с невъзможността им да се справят с вътрешнополитическата
обстановка в страните си, което от своя страна се отразява на стабилността на целия
Източен блок, то критиките към Румъния са изцяло насочени срещу самостоятелната
политика на лидерите й. Сред публикуваните документи в сборника особено красноречиви са указанията на министъра на вътрешните работи във връзка с подготовката
за посещение на делегация на ПГУ-ДС в Румъния (Вж. Док. №98 от сборника). На
делегацията е наредено ясно и категорично да заяви на румънските си колеги, че ДС
не одобрява румънската позиция за независимост от блоковете, че НРБ защитава
позициите на социалистическата общност, начело със СССР и, че НРБ ще провежда
самостоятелна политика дотолкова, доколкото тя отговаря на интересите на социалистическата общност.
Третият голям кръг от проблеми, който разкриват документите, свързани със сътрудничеството на ДС с РС на страните от Източния блок, се отнася до съвместната
им работа по линия на Ватикана и вражеската емиграция. Тук трябва да се отбележи,
че подбраните документи в този сборник, свързани с работата на органите за сигурност на социалистическите страни по линия на вражеската емиграция, засягат само
т.нар. нова емиграция8 – това са онези емигранти, които напускат Чехия, Унгария и
Полша след драматичните политически събития, разиграли се по различно време в
трите държави. Публикуваните в сборника архивни материали показват, че по време
на събитията и в трите държави ДС изпраща свои оперативни групи, чиято задача
е само да следят и анализират развоя на събитията и работата на органите за сигурност. Година или две след утихването на тези политически сътресения, ДС отново
изпраща свои оперативни работници – анализатори, които да се запознаят с посткризисната ситуация в тези страни. В сборника са публикувани няколко такива документа. Те разкриват картина на тотална реорганизация и преструктуриране на службите
за сигурност и на трите държави. В случая прави силно впечатление фактът, че една
от основните причини за този процес е свързана (и в трите държави) с бягствата буквално на цели отдели от оперативни работници в САЩ или в западноевропейските
страни. След събитията в Чехословакия от 1968 г. почти целият отдел за психологически операции, заедно със заместник-началника си бягат в САЩ, а 7000 офицери
са уволнени от армията. (Вж. Док. №26 от сборника). След този случай, щатът на
отдела е увеличен двойно, а между генералния секретар на партията и началника на
отдела за АМ е установена пряка връзка.
След полските събития, в САЩ бяга и началникът на отдела за НТР, заедно с част
от оперативните си работници, които разкриват близо 120 от разузнавачите, с които
работят (Вж. Док. №235 от разширения електронен вариант). Аналогична е ситуацията и в Разузнавателното управление на Унгария. Документите ясно свидетелстПак там, стр. 189.
„Нова вражеска емиграция“ или „новата емиграция“ са оперативни термини, използвани в документите, разменяни между ДС и РС на страните от Източния блок.
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ват за пряката зависимост между политическите кризи в трите страни и рязкото засилване около тези събития на процесите на сътрудничество и обмяна на опит между
ДС със сродните структури на РС на трите държави по отношение на т.нар нова вражеска емиграция и използването на икономическата емиграция в САЩ по линия на
разузнаването и контраразузнаването (Вж. Док. №235 от разширения електронен
вариант). Работата по т.нар. нова вражеска емиграция се превръща в особено важно
направление и за Унгария, и за Полша. В докладна записка относно посещението на
делегация на РУ на ЧССР през 1979 г. в България, чешките представители категорично заявяват, че в последните години основно са съсредоточили усилията си по разобличаване действията и разбиване организациите на т.нар. нова емиграция (Вж. Док.
№79 от разширения електронен вариант). Във връзка с обмяната на опит между
службите за сигурност по линия на вражеската емиграция полските представители
споделят своя опит в разработването на АМ по противопоставянето на старата срещу т.нар. нова емиграция.
Политическите събития, разтърсили Чехословакия, Полша и Унгария се отразяват и върху темповете на сътрудничеството им с ДС като в определени периоди
такова почти не се осъществява. След събитията в Прага от 1968 г. контактите между
ДС и ФМВР (Федералното министерство на вътрешните работи) на Чехословакия са
почти замразени. Според ръководството на ПГУ пряк виновник за прекъсването на
сътрудничеството между двете служби е тогавашният министър на вътрешните работи – Йозев Павел, който дава указания да се прекрати размяната на информация, а
малко след това забранява и всякакви контакти между службите. Истински деловият
и конкретен характер на сътрудничеството между двете служби започва постепенно
да се възстановява след 1970 г., когато министър на вътрешните работи е Радко Каска (Вж. Док. №25 от сборника и Док. №52 от разширения електронен вариант).
По подобен сценарий се развиват и отношенията на ДС със службите на Унгария и
Полша. В справка, изготвена от ПГУ-ДС през януари 1981 г. относно сътрудничество с полските служби е направена констатация, че в продължение на няколко години
двете служби не са имали никакви контакти по редица важни направления, едно от
които е АМ (Вж. Док. №87 от сборника и Док. №225 от разширения електронен
вариант).
В съвместната работа на ДС с братските социалистически служби има един случай, по който се работи изключително интензивно и целенасочено, независимо от
поредната вътрешнополитическа криза (събитията в Полша 1981 г.), разтърсила Източния блок. Става въпрос за делото „Антонов“. Най-резултатно, най-многостранно
и активно се разгръща съвместната работа на ДС по случая „Антонов“ именно с
Полша, въпреки почти напълно замразеното сътрудничество по всички направления
между службите за сигурност на двете страни. Причините за това са няколко: на
първо място, въпросът, представляващ особена важност за полското Разузнавателно
управление е свързан именно с дейността на Ватикана. На второ място, полските
служби, въпреки всичко, отчитат факта, че през 1981 г. отделът за АМ на ПГУ-ДС
осъществява няколко самостоятелно разработени активни мероприятия, несъгласувани с никоя друга братска разведка, в подкрепа на полското правителство (Вж. Док.
№87 от сборника).
След опита за покушение срещу папата, полските служби провеждат самостоятелно многобройни АМ за разобличаване на разгърналата се антибългарска кампания на Запад (Вж. Док. №85 от сборника). Полските служби за сигурност разгръщат мащабна пропагандно-разяснителна работа по случая „Антонов“, в която освен

средствата за масова информация се използват агентурни и дипломатически канали.
Полски секретни сътрудници, които имат непосредствен контакт с папата или други
дейци от Ватикана, разпространяват сред римската курия становището, че западните
разузнавания в своята ненавист към социалистическите страни не се колебаят в избора на така деликатни и същевременно трагични средства, като покушението срещу
папата. Над 10 секретни сътрудници на Полша внедрени във Ватикана изпращат на
папата своето мнение, че пропагандата на западните служби оскърбява религиозните чувства на католическата част на полското общество и довежда до противоположни резултати, тъй като това отблъсква поляците от Запада. Много удобен и използван
момент за подобна агентурна дейност за оказване на влияние върху папата по „делото Антонов“ е посещението на папата в Полша през 1983 г. (Вж. Док. №83 и №84
от сборника).
В заключение, особено любопитство предизвикат един кръг от въпроси, който
напълно неочаквано се появяват в сътрудничеството между ДС и РС на страните от
Източния блок. Става дума за стартиралия в началото на 80-те години интерес на
репресивните апарати на страните от социалистическия лагер към проблематиката, свързана с опазване правата на човека. По това направление основен партньор в
процеса на установяване на сътрудничество и обмяна на опит с ДС са унгарските и
чехословашките спецслужби. В средата на 80-те години от ФМВР на Чехословакия
се обръщат към ПГУ-ДС с молба за обмяна на опит в работата по опазване правата
на човека. Според министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов службите за
сигурност не могат и не трябва да изземват задачите на цивилните служби и учреждения, които се занимават с правата на човека, но ДС работи с тях и обработва
постъпващата информация (Док. №106 от разширения електронен вариант). От
своя страна, ДС се обръща с молба за обмяна на опит във връзка с опазването правата на човека и към РС на Унгария. От унгарското разузнаване споделят, че работят
от доста години по това направление, но сериозни спънки им създават няколко европейски държави, в които те не се спазват (Док. №183 от разширения електронен
вариант).
* * *
Книжното тяло на сборника „ДС и разузнавателните служби на страните от Източния блок” включва 106 фототипни документа, а неговото разширено електронно
издание – 281. Архивните материали са структурирани по тематично-хронологичен
принцип. При съставянето на сборника са прегледани над 470 архивни единици. Документите са подбрани от архива на ПГУ-ДС (АКРДОПБГДСРСБНА – Р) и от Служебния архив на МВР (АКРДОПБГДСРСБНА – М). В изпълнение изискванията на
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия, в документите, в които се съдържа информация за трети лица,
тя е заличена.
КРДОПБГДСРСБНА
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The Bulgarian State Security and the Intelligence Services of Eastern Bloc Countries
(1944-1989) is the natural sequel to earlier publications tracing the history of the partnerships between the KGB and STASI and their Bulgarian counterparts1. This time it is the
national political agendas of Warsaw pact states and their impact on the overall political
course of the union with its vision and goals that is the focus of attention.
This selection sheds some much needed light on aspects of the Eastern Bloc that have
so far remained in the shadows of more popular topics of historical research: national
economies in the Eastern Bloc as factors of political stability in the Warsaw Pact, and
Sino-Soviet relations as a basis for partnership. Worthy of note are the documents detailing
the policies of Warsaw Pact states to the Non-Aligned Movement. The records of decision
making and priority setting processes on Pact level, as well as multilateral coordination
between the member states have found their due place in the volume.
Documents and the questions they raise will no doubt be met with equal interest.
Among these, one common question always seems to emerge: when national interests
and shared political and ideological goals are at stake, how do national ambitions balance
against the common goal?2
The topic of socialist national economies prompts a further set of questions: how much
truth was there to the mutual appraisal of economic, political and military powers? Was it
just a “conscious fusion of mythologems and propaganda theories” by either side?3 Documented internal conflicts and rivalries among allies in both camps, the role of loyal partners, and so-called dissident states are the focus of special attention.
Under the terms of the Warsaw Treaty of 1955 bi- and multilateral meetings between
Eastern Block special services begin to take place on a regular basis, defining the goals
and tasks of all parties. Among them, multilateral conferences have a fundamental role and
a governing function. They end in decisions which lay the foundations and determine the
evolution of bilateral cooperation in various domains. The “number-one enemy”, the U.S.
and NATO, requires, without a doubt, the largest concentration of intelligence resources
of the Eastern Bloc. Down the list of priorities, Warsaw Pact countries team up with their
regional allies to solve problems of local significance.
There is a tendency for strictly regional or bilateral matters to end up being a part
of the global package of priorities for the Pact. In 1955, for example, the representatives
of Bulgarian, Romanian, Czechoslovakian, and Hungarian intelligence agencies discuss
counter measures to Western subversion tactics regarding vessels operating in the Danube
corridor (see document No. 2 herein). Three years later, at the 1958 multilateral conference of security experts in Bucharest, the issues of intelligence and counter-intelligence
efforts in the Danube region are on main focus among others (see document No. 4 herein).
The Vatican problem, which is high on the agenda of the Polish, Czechoslovakian, and
See, The KGB and the Bulgarian State Security Service – Connections and Dependences and The
Bulgarian State Security and STASI.
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Hungarian side, is among the most important items of discussion at the multilateral conference of Eastern Bloc intelligence authorities, where a set of coordinated active measures
are adopted (see document No. 5 herein).
Mutual assistance on Albania-related matters is the main discussion topic at the multilateral conference in Varna in 1972 (see document No. 9 herein). The fact that countering
Chinese intelligence subversion is the sole item on the agenda of the 1980 Warsaw Pact
meeting reminds of the huge significance attached to the problems of Maoism and Chinese
relations (see document No. 12 herein).
Besides the two key lines of action, the U.S. and NATO, Warsaw Pact states join efforts
in the economic intelligence domain. This translates to counter-intelligence programmes
being implemented in the field of national economy, and in relation to the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA), in particular. The records document the collaborative
efforts of Eastern Bloc security organisations in the intelligence sector regarding CMEA
and the European Economic Community (EEC). The core of their economic cooperation
on the EEC is to discredit Turkey as a potential member on equal terms. Gathering economic intelligence on Greece and Turkey goes hand in hand with active routines to bring
discord between EEC members (see document No. 110 of the extended digital edition).
The purpose is clear: to point out the weaknesses and incapacity of the Turkish industry to
adjust to strong Western economies, and to draw attention to the flow of cheap labour from
Turkey which is flooding Western labour markets, raising domestic unemployment (see
document No. 89 herein).
Socialist states further seek to exploit economic intelligence data to enter deals and
agreements for the benefit of their countries (see document No. 151 of the extended digital edition). The economic debate goes back to the mid-1960s, when, in a conversation
with their Bulgarian peers, Czechoslovakian special agents highlight the importance of the
economic sphere, saying that countries can shape their economies “as they see fit, and not
be intervened with” (see document No. 31 of the extended digital edition). In countries
like Hungary, the five-year long-term plan in the intelligence domain is tied to the five-year
state economic plan – a testimony to the importance attached to economic intelligence in
socialist cooperation.
Intelligence reports in the Eastern Bloc indicate that Western spying activities in the
socialist economic sphere focus on banking, financial, credit policies and foreign economic relations of socialist nations (see document No. 39 herein). Western banks are
willing to grant loans to Warsaw Pact states provided there is thorough data on the state of
national economy, foodstuff supply and industrial problems, i.e. their interest spans across
the economic spectrum. This further demonstrates the difficult operational situation in the
area of Warsaw Pact economy. The central place of economic intelligence in Eastern Bloc
cooperation therefore hardly comes as a surprise. Records document the heavy impact of
aggravated economies on the causes of dramatic political events that have shaken Czechoslovakia, Poland, and Hungary.
A 1978 secret NATO file refers to Poland as the weakest link of the socialist chain, torn
by an economic crisis which will, without a doubt, take over the political domain. Whether
or not the Soviet Union decides to engage in a military intervention in Poland, Western
tactics remain that of “non-involvement” and granting of economic aid. It is obvious, that
Western states are counting on Poland’s economic crisis to weaken the Warsaw Pact, with
partner countries bound to offer economic assistance to keep the Pact healthy, regardless
of how poor national economies may be (see document No. 224 herein).
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Western readiness to help Poland has a major point to prove: Eastern Bloc states cannot deal on their own with the economic setbacks of the socialist system. Albania is another case in point. In the 1970s and 1980s, Austria, West Germany and Italy invest massive
efforts and millions of dollars in the Albanian economy. This is all part of their commitments to the EEC and NATO to keep Albania from falling back into the socialist camp (see
document No. 281 of the extended edition).
Whereas Albanian and Romanian ties with the West aim for financial help or support
to their national economies, leaders of so-called loyal partners, Todor Zhivkov included,
repeatedly resort to the alternative formula of “political fidelity” for “economic gains”,
which is clearly manifested in their dealings with the USSR4. In contrast to the Warsaw
Pact, CMEA is a battlefield of individual interests. CMEA shorthand records show how
each country is pushing its own agenda for an economic advantage5.
The second group of problems deals with Sino-Soviet relations and the break in ties between Albania and Romania. Parallel to its number-one priority, the fight against NATO and
the U.S., Warsaw Pact intelligence is constantly investing massive time and efforts to keep up
to date with all events involving China and Maoism – the heavy threats to socialist security.
Albania and Romania too become a security liability to the Eastern Bloc system by the mid1960s. By that time, the relationships with the former two loyal partners from a decade ago
reach a breaking point, and Eastern intelligence services turn against their previous allies.
Thus, in a few years time, the Balkans’ transition from the healthiest and most reliable link of
the Soviet system to the most problematical zone of Soviet domination is complete6.
Documents herein bear witness to the collective efforts between the Bulgarian SS
and Romanian and Albanian secret services, whose primary focus, prior to the rupture, is
Turkey and Greece. Economic intelligence (see document No. 79 herein) and the Danube
transportation corridor (see document No. 2 herein) are the partnership priorities with
Romania. The provision of character background and identification papers, as well as legal
and illegal border crossings to Greece and Turkey for intelligence and counter-intelligence
purposes are the focus of communication with Albania (see documents No. 104 and 105
herein). Cooperation with Albania is actively developed in relation to enemy emigration
in Turkey and Greece, and the recruitment of agents among Greek and Turkish émigrés
in Albania. Files dated in the mid-1960s clearly document the sharp turn of events in the
Eastern Bloc, and the cooling off of relations between Romania and Albania, and the Pact.
The anti-Albanian intelligence front is taken very seriously. At a multilateral conference in
Varna, in 1972, a proposal is made to set up a joint active measures committee to deal with
Albania and its pro-Chinese Maoist doctrine. Socialist intelligence services are unanimous
that the Albanian problem is gathering momentum and will soon top the list of priorities
of Eastern Bloc collaboration. According to explicit instructions, all decision on Albanian
matters are to be coordinated with the central party committees of socialist nations, as they
are solely competent on Albania-related intelligence plans (see document No. 9 herein).
Albanian affairs and cooperation in the socialist intelligence domain are closely tied
with Sino-Soviet relations and the fight against China and Maoist formations. The records
herein illustrate the key performance goals set: counter Chinese politics of influence on the
Balkan Peninsula via Albanian channels, and expose Maoist groups and Chinese attempts
to undermine the unity of the socialist camp.
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In their analyses, intelligence agencies in the Eastern Bloc conclude that goals in the
Sino-Albanian field are best achieved through active measures intended to further deepen
the conflict of interests between the two countries. All active measures related to China and
Albania have the sole goal to aggravate Sino-Albanian relations and expose Albanian antiSoviet policy. They are also a part of two distinctive operations, Chai (Tea) and Omicron,
respectively (see document No. 78 of the extended digital edition). It is not only Warsaw
Pact nations that are alarmed by the Sino-Albanian alliance. In February 1968, the NATO
Council comes together to discuss the Balkan situation in the aftermath of the Soviet-Albanian rupture. The Turkish position is that China may be on its way to turn Albania into its
political and military base on the Balkans. England commences negotiations to restore diplomatic relations with Albania to counter growing Chinese influence over the Balkan country.
The 1970s see the Sino-Albanian contacts subside. Loans and financial aid for Albania
are almost entirely suspended. The Chinese government’s official position is that Albania
already has the infrastructure and facilities to build a socialist society (see document No.
280 of the extended digital edition).
Romania and Bulgaria, in contrast, maintain good terms and intensive contacts in the
security domain, notwithstanding Romania’s strained relations with the Warsaw Pact. In its
analysis the Bulgarian FMD-SS calls bilateral collaboration until the 1970, generally quite
intensive, albeit inadequate and unsystematic, and occasionally not so much. The “special
politics” of socialist Romania towards the USSR and their “special position” within the Warsaw Pact is a factor in this scenario (see document No. 254 of the extended digital edition).
Romania, however, has not always been “the dissident” of the Warsaw Pact. In 1970,
at a multilateral conference in Budapest, the presence of the Romanian delegation and
its full acceptance of the findings and proposals of the Soviet and others socialist states
is welcomed as a positive development by all partakers (see document No. 13 herein).
In the correspondence exchanged between Bulgarian, Czechoslovakian, and Hungarian
security services their representatives agree that the reason for the Romanian isolation
from the Warsaw Pact lies in the new course of the Romanian Communist Party towards
independence and national sovereignty in both the political and the economic domain (see
document No. 27 herein). Intelligence analyses also highlight the fact that Western intelligence services take advantage to maximise the opportunity and actively encourage Romanian nationalism. T. Zhivkov takes a pragmatic approach to the nationalistic trend to the
north of Bulgaria. At a meeting of the Politbureau, he calls for less drama and commotion
as regards the Romanian events, as Romania is a corridor for the entire Soviet-Bulgarian
trade in goods and energy, and communication7. Western anti-Romanian propaganda is the
topic of a number of studies and reports exchanged between Bulgarian and other Eastern
Bloc intelligence organisations.
Files documenting the strong Bulgarian disapproval of the party and political line of
fraternal secret services make a very notable impression. Neither Polish, nor Hungarian,
much less Czech security agencies, especially during the years of political turmoil, are left
uncriticised. While the former three are targets of criticism for failing to organise their domestic politics, which further threatens Eastern Bloc stability, Romania’s fault is considered
to be its course of political independence. It is especially reflected in the instructions of the
Bulgarian Interior Minister regarding the preparations for the visit of a FMD delegation to
Romania (see document No. 98 herein). The explicit instructions are to express categorical
disagreement with the Romanian opinion on having independence from the blocs, and with
the general course of Romanian foreign policy. The Bulgarian delegation is to make it clear
7
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that the country will assert the principles of the socialist community, led by the Soviet
Union, and will adjust its national policy to the interests of this community.
The third group of problems deals with Eastern Bloc collaboration on Vatican matters and problems of enemy emigration, the new emigration8, more precisely. These are
emigrants leaving Czechoslovakia, Hungary and Poland in the wake of the dramatic
political events taken place in all three countries at different times. The Bulgarian State
Security follows these events closely, sending operational units to keep track and analyse both the developments and state security service reactions thereto. The process is
repeated within a year or two after the winding down of political tensions, the SS dispatching analysing teams to investigate the post-crisis changes. It is documented in a
number of files which can be found in this collection. They paint a picture of complete
reform and restructuring of the security apparatuses of all three countries, largely due
to the massive fleeing of entire operational departments to the U.S. or other Western
states. In a post-1968 situation, nearly all Czechoslovakian psychological operations
agents, along with the deputy head of department, escape to the U.S., and 7000 officers
are discharged from the army (see document No. 26 herein). It is after this incident
that the department staff is doubled, and a direct communication is set up between the
head of the AM department and the General Secretary of the Party.
The head of Science and Technological Intelligence, and some of his field agents,
flee to the U.S., exposing about 120 of his scouts in the process (see document No.
235 of the extended digital edition). Similar events unfold in the Hungarian intelligence sector. The documents clearly indicate the direct correlation between the political crises in the three countries and the intensified strategic partnerships between the
Bulgarian SS and their peer structures in Czechoslovakia, Hungary and Poland. Dealing with new enemy emigration and taking advantage of economic émigrés in the U.S.
to supply intelligence and counter-intelligence are two key priorities (see document
No. 235 of the extended digital edition). The new emigration becomes a fundamental topic to Hungary and Poland as well. In a 1979 memorandum about the Bulgarian
visit of a CSSR delegation, the Czechs assert that their focus over the recent years has
been on tracking and breaking up societies set up by new émigrés (see document No.
79 of the extended digital edition). The Polish participants share their experiences in
developing AMs to instigate conflicts between so-called old and new emigration.
The political upheavals in Czechoslovakia, Poland and Hungary affect collaboration rates with the Bulgarian side, occasionally bringing it to a standstill. Communication with the Federal Ministry of Interior in Prague post-1968 events is scarce to say
the least. The Bulgarian FMD believes that the then Minister of Interior Pavel Josef is
the one to blame for state security connections being broken off. The latter is known
for his strict bans, first on information exchanges, then on all communication between
services. It is only after 1970 that bilateral cooperation is slowly going back to efficient
and effective levels under the guidance of the new Interior Minister Radko Kaska (see
document No. 25 herein and document No. 52 of the extended digital edition).
Bulgarian partnerships with Hungary and Poland play out under a similar scenario. In
their report of January 1981, Bulgarian FMD-SS describe their recent years’ cooperation with Poland as nonexistent in a number of key domains, AMs included (see document No. 87 herein and document No. 225 of the extended digital edition).
8
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There is one case however where communication lines are constantly kept open between
fraternal socialist intelligence agencies, the latest domestic political crisis in the Eastern Bloc
(1981 Polish events) notwithstanding: the “Antonov” case. It is a case of prolific correspondence, versatile and active forms of teamwork between Bulgaria and Poland in the context
of a dramatic decline in cooperation across the security spectrum. The reason is twofold.
Firstly, Vatican-related matters are of special priority to the Polish Intelligence Directorate.
Secondly, the Polish services acknowledge Bulgarian role and contribution in 1981, when
Bulgarian top services, on their own initiative and responsibility, develop and implement active measures in support of the Polish government (see document No. 87 herein).
Following the assassination attempt on the Pope, the West is on a propaganda crusade
against Bulgaria. The Polish secret services independently commence large-scale information and action campaigns on the “Antonov” case via media, agent and diplomatic channels (see document No. 85 herein). Secret collaborators of the Polish government take
advantage of their close ties with the Pope and other Vatican officials, making sustained
efforts to convince the Roman Curia that Western intelligence services will stop at nothing
to discredit socialist nations they hate so much, even if they have to go through with a complicated and tragic affair such as the assassination of the Pope. More than ten Polish secret
collaborators infiltrated in the Vatican argue in their correspondence with the Pope that
Western propaganda is an insult to the religious sensibilities of the Polish Catholic population, causing adversity and a sense of alienation from the West. The Pope’s visit to Poland
in 1983 creates the perfect conditions to try to influence him regarding “the Antonov case”
(see documents No. 83 and 84 herein).
Finally, there is an unexpected topic which curiously appears in the communication
between Bulgarian and other Eastern Bloc services. It addresses the emerging 1980s interest of the repressive organs in the socialist camp in human rights. Hungarian and Czechoslovakian special services are Bulgaria’s main partners and collaborators in the process.
In the mid-1980s, the Czechoslovakian Federal Interior Ministry extends a request to the
Bulgarian FMD-SS for experience exchange on human rights protection. In his reply, the
Minister of Interior Dimitar Stoyanov argues that security authorities should not and must
not take over the responsibilities of civil services and institutions occupied with human
rights issues, the Bulgarian SS however keeps in touch with same, handles and processes
incoming data (document No. 106 of the extended digital edition). The Bulgarian SS, in
turn, wants to share best practices and experience on human right protection with Hungary.
According to the Hungarians, the topic has been on their agenda for quite some time, but
they encounter serious difficulties from certain European countries where human rights are
not observed (document No. 183 of the extended digital edition).
***
The Bulgarian State Security and the Intelligence Services of Eastern Bloc Countries is
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ
Многостранно сътрудничество: основни документи, регламентиращи
съвместната дейност на страните от Варшавския договор
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1. Справка за отношенията на Българската Държавна сигурност с братските º служби в страните с народна демокрация, София, 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2а, а.е. 3, л. 4-7.
Проследява се хронологията на установяването на сътрудничеството между
службите за сигурност на страните с народна демокрация след края на Втората световна война. Споменати са и първите договорености между тези страни за съвместна работа по определени направления.
2. Предложение относно съгласуване мерките на нашите органи с органите на
ДС на Румъния, Чехословакия и Унгария по пресичане опитите на чужди
разведки да използват Дунавското корабоплаване за провеждане на подривна дейност, София, 10 юни 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а.е. 1343, л. 7-8.
В опит да се избегне вербуването на моряци от екипажите на корабите на
социалистическите страни, плаващи по р. Дунав, представители на органите
за безопасност на тези страни набелязват мерки, с които да се противопоставят на опитите на западните РС да използват дунавското корабоплаване за
подривна дейност.
3. Докладна записка от зам.-министъра на вътрешните работи относно резултатите от Съвещанието на представителите на радиоконтраразузнавателните
служби на социалистическите страни, проведено в Прага, София, 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 3, а.е. 11, л. 1-5.
Обсъдени са въпросите, свързани с проблемите, които срещат радиокантраразузнавателните служби на страните с народна демокрация и се взема решение
за създаването на група за координиране действията на радиоконтраразузнавателните служби, чиято основна задача ще бъде организиране радионаблюдението и техническото обезпечаване на радиоконтраразузнавателните служби.
4. Протокол от Съвещанието на представителите на органите на Държавна
сигурност на НРБ, Чехословакия, Румъния, Унгария и КДС при СССР, състояло се от 5 до 7 март 1958 г. в Букурещ.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а.е. 1343, л. 53-59.
Срещата на представителите на органите за безопасност на социалистическите страни е продиктувана от намерението им да съгласуват съвместната
си работа по предотвратяване опитите на западните разузнавания за използване на каналите на транспорта за извършване на шпионска, диверсионна и др.
дейност.
5. Протокол от Съвещанието в Будапеща за мероприятията, свързани с предотвратяването на враждебната дейност на Ватикана, Будапеща, юли 1967 г.
(на руски език)

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 538, л. 12-14.
Съвещанието между представителите на РС на социалистическите страни,
проведено в Будапеща през 1967 г., има за основна цел обмяна на опит и съгласуване на съвместните мероприятия против Ватикана. Повод за свикването
на това Многостранно съвещание е оценка на обстановката след свикания от
Ватикана Втори Вселенски събор.
6. Инструкция за организацията на работата по сътрудничеството и взаимодействието на МВР на НРБ с органите на сигурността и вътрешните работи
на социалистическите и другите приятелски страни, София, около 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 785, л. 139-157.
С инструкцията се уреждат организационните и административните въпроси, свързани с всички аспекти от съвместната работа на органите на сигурността на социалистическите страни – работата с агентурата; работата по
съвместните разработки; кадрови и протоколни въпроси и др.
7. Предложение от началника на ПГУ до министъра на вътрешните работи за
провеждане на среща на началниците на отделите за АМ при РУ на социалистическите страни, София, 3 февруари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 533, л. 7-9.
Високата оценка, дадена на ефекта от някои активни мероприятия, както и
възможността за провеждането на други такива в по-широки мащаби, дава
основание на ръководството на ПГУ-ДС да предложи свикването на Съвещание на ръководителите на службите за АМ на социалистическите страни.
8. Протокол от Съвещанието на представителите на Държавна сигурност на
социалистическите страни, състояло се във Варшава през 1970 г., посветено
на изработването на съвместни мероприятия по предотвратяването на отвличанията на самолети, Варшава, 29 септември 1970 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 952, л. 1-4.
На основата на направената обща оценка за заплахата от отвличанията на
самолети, представителите на органите за безопасност на социалистическите страни договарят общи мерки и действия в борбата с терористичните актове по линия на въздушния транспорт.
9. Докладна записка от зам.-началника на ПГУ-ДС относно разговорите с
братските делегации по време на Многостранното съвещание, проведено
през 1972 г. във Варна, София, 20 ноември 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 534, л. 1-14.
В докладната записка на зам.-началника на ПГУ-ДС са разгледани основно въпросите на сътрудничеството по линия на АМ и задачите, произтичащи от
тях. Основната тема за обсъждане, както на пленарните заседания, така и на
двустранните срещи е положението на Балканите, като акцентът е поставен
върху съвместната работа по линия на Албания.
10. Докладна записка от началника на ПГУ-ДС относно многостранното съвещание на ръководителите на РС на страните от социалистическата общност във Варшава, София, 25 декември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 791, л. 1-13.
На пленарните заседания ръководителите на делегации представят своите
доклади, в които се дава характеристика на политическата и агентурно-опе-
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ративната обстановка в районите и страните, явяващи се главни направления на разузнавателната работа и се дават предложения за насоките на
сътрудничеството между разузнаванията на социалистическите страни на
двустранна и многостранна основа.
11.	Докладна записка от началника на ПГУ-ДС относно съвещанието на ръководителите на разузнавателните служби на братските страни в Прага,
София, 26 април 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 411, л. 48-51.
На двустранните срещи с представителите на РС на социалистическите
страни е отчетено подобряване на сътрудничеството с братските разведки
по линия на НТР и АМ. Представен е специално разработен за съвещанието
доклад, посветен на сътрудничеството с органите за сигурност на развиващите се страни.
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12.	Заключителен документ от проведеното в Улан Батор Съвещание на представителите на органите на сигурността на социалистическите държави
по засилване борбата срещу разузнавателно-подривната дейност на спецслужбите на КНР, 25 декември 1980 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 260, л. 1-6.
Съвещанието между представителите на РС на социалистическите страни,
проведено в Монголия през 1980 г. има за основна цел съгласуване на съвместните мероприятия против Китай и противопоставяне на политиката на КНР
спрямо страните от социалистическия лагер и главно СССР.
13.	Докладна записка относно Многостранното съвещание на ръководителите
на службите за АМ на разузнаванията на социалистическите страни, състояло се в Будапеща, 29 май 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 671, л. 45-50.
Първото многостранно съвещание на ръководителите на службите за АМ на
разузнаванията на социалистическите страни се провежда едва през 1986 г.
Приоритетно внимание на него се отделя на докладите, изнесени на пленарните заседания и задачите, които службите за АМ на отделните страни са
определили като приоритетни в своята работа.
Двустранно сътрудничество между ДС и разузнавателните служби
на страните от Варшавския договор, отразено в официалните
и оперативните документи, свързани с дейността им
ЧССР
14.	Инструкция относно взаимоотношенията на ДДС с Чешката ДС до установяването на резидент на ДДС в Чехословакия, София, 23 май 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 872, л. 110-111.
Документът проследява организационните стъпки, които следва да се предприемат от представителите на ДС на НРБ и Чехословакия по въпросите,
свързани с общата им дейност и взаимоотношения до установяването на резидент на ДС на НРБ в Прага.

15.	Предложение от министъра на вътрешните работи до Вълко Червенков за
осъществяване на сътрудничество и връзка между органите на сигурността на България и Чехословакия, София, август 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 879, л. 1340-1341.
Съгласно съществуващата от 1950 г. договореност между НРБ и останалите
социалистически страни взаимно е преустановена разузнавателната и контраразузнавателната работа в тези страни. В резултат на това, българските колонии и дипломатически представителства в тези държави остават
без наблюдение от страна на ДС. В документа се предлагат редица мерки за
преодоляването на този проблем.
16.	Справка относно въпросите, които ще бъдат разгледани с чехословашките
другари, София, 11 април 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 890, л. 72-74.
На срещата с представителите на РУ на ЧССР е планирано да бъде обсъдена ролята на гръцкия кралски двор в политическия живот на страната и връзките му
с външните сили и местната финансова олигархия. Предвижда се обмяна на опит
по линия „Н“ в западноевропейските страни, както и секретни документи, бланки и др. материали на учреждения и отделни лица от страните-членки на НАТО.
17.	Докладна записка от началника на Управление I-КДС относно проведена
среща с началника на Първо управление на МВР на ЧССР – др. Хоуска,
София, 26 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 890, л. 120-127.
По време на разговорите, проведени между двете делегации, началникът на
ПГУ е информиран подробно от ръководителя на РУ на Чехословакия за положението в страната, за политическото и вътрешнопартийното напрежение.
Въпросът, който според Хоуска ще предизвика най-голямо напрежение е предложението на вътрешния министър за приемане на Закон за реабилитацията.
18.	План относно провеждането на мероприятия по операция „Удар“, София,
30 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 889, л. 60-68.
Мероприятията в рамките на операция „Удар“ са разработени с цел подсигуряване на агентурно-оперативната обстановка в страната и сигурността
на българските резидентури в западните страни във връзка със събитията в
Чехословакия и подготовката за изпращане на войски на НРБ там. За успешното реализиране на операция „Удар“ са разработени мероприятия по линия
на всяко от управленията в структурата на ДС.
19.	Окръжно писмо до началниците на всички поделения на КДС в страната,
София, 21 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 889, л. 17-19.
Във връзка с молбата на правителството на ЧССР към социалистическите
страни за оказване на помощ, включително с въоръжени сили, председателят
на КДС нарежда незабавното мобилизиране на всички сили и средства с цел
надопускане ескалация на напрежението и в НРБ.
20. Изходяща шифрограма, София, 21 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 889, л. 36-37.
В отговор на отправеното от ЧССР искане към страните от Варшавския
договор за оказване на помощ, от ПГУ изпращат до всички български задгра-
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нични мисии указания за действия и работа в условия на криза, както и въпросите, по които следва да придобият информация.
21.	План за съвместни мероприятия на органите на ДС на Чехословакия и
България в борбата против главния враг – САЩ, [Б.д.] и [Б.м.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 777, л. 50-52.
Съвместно разработените мероприятия са съсредоточени предимно по направление на Гърция и Турция, оказване помощ на чешките другари в работата
им по Ватикана, по американските разузнавателни централи в Австрия и др.
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22.	Справка относно проведените разговори с партийния секретар на Разузнавателното управление при МВР на ЧССР, София, 6 декември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 893, л. 103-105.
Събитията в Чехословакия и анализът на последиците от тях са основната
тема, обсъждана от представителите на двете делегации. Партийният секретар на РУ на ЧССР дава подробна информация за организацията на тяхната партийна структура, като посочва, че към настоящия момент основна
партийна задача е прочистването на поделенията от антипартийни и антисъветски елементи.
23.	Протокол за разговорите, проведени между представители на контраразузнавателните служби на МВР-НРБ и МВР-ЧССР относно проблемите
на контраразузнавателната работа по линия на търговията със специална
техника, произвеждана от българската организация „Кинтекс“ и чехословашкото търговско обединение „Омнипол“.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 738, л. 55-56.
Целта на сътрудничеството по линия на специалната техника, произвеждана от двете търговски предприятия, е разкриване на формите и методите
на противниковите разузнавания, работещи по сделки със специална техника;
организиране на съвместни АМ по разработването на лица-чужденци, търгуващи със специална техника.
24.	Докладна записка за проведени разговори с представители на II-ро Главно
управление на МВР-ЧССР, работещи по линия на търговията с оръжие и
военна техника, състояли се в Прага, София, 10 юли 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 738, л. 57-60.
По покана на ръководството на РУ на ЧССР в Прага е командирована делегация от ВГУ за обсъждане на съвместни мероприятия по някои чуждестранни търговци на оръжие и военна техника, които поддържат делови
контакти с Държавно търговско предприятие (ДТП) „Кинтекс“ и „Омнипол“ и представляват оперативен интерес за органите на ДС и на двете
страни.
25.	Справка-оценка относно сътрудничеството между ПГУ-ДС и Главното разузнавателно управление на МВР-ЧССР за периода 1969 – 1971 г., София,
27 ноември 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 894, л. 145-149.
Съдържа кратка и много категорична оценка за развитието на сътрудничеството между РС на ЧССР и НРБ след събитията от 1968 г. Налага се
изводът, че след събитията от 1968 г. взаимодействието между структурите на двете служби са силно ограничени и сведени само до размяна на
информации.

26. Докладна записка от зам.-началника на отдел VIII-ПГУ-ДС относно разговорите, проведени с делегацията от РУ на Чехословакия в НРБ, София, 3
април 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 538, Раздел II, л. 76-79.
Дадена е положителна оценка на съвместната работа и желанието на чешките служби за широко сътрудничество в областта на съвместните АМ. Изброени са накратко някои от по-важните АМ, които се реализират съвместно с разузнавателните управления на двете служби.
27.	Справка относно срещата с др. Мирослав Хитрий – началник на отдела за
Азия и Африка при РУ на Чехословакия, София, 10 октомври 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 279, л. 34-40.
На срещата представителите на двете делегации са обсъдили агентурнооперативната обстановка в Китай, Албания, Румъния и Югославия. Обект на
разговорите, са били и възможностите за съвместна разузнавателна работа,
формите и средствата, които са най-подходящи за работа по тези държави.
28.	Протокол за резултатите от разговорите между делегациите на отдел „Пропаганда“ МВР на НРБ и „Пресотдела“ на ФМВР на ЧССР, София, юли
1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 220, л. 2-3.
Връзките и сътрудничеството между двата отдела не са урегулирани в самостоятелен документ, поради което двете делегации се споразумяват регулярно да обменят сведения за създадени филми, книги, телевизионни предавания, списания и др., които могат да бъдат използвани в пропагандната
работа на двете страни.
29.	Перспективен план за взаимодействие между МВР на НРБ и ФМВР на
ЧССР през 1974-1976 г., София, 6 март 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 898, л. 25-26.
Документът представлява извадка от перспективния план на двете министерства, касаещ основните задачи по линия „Н“ – обмяна на справки по различните видове регистрации на местните граждани и чужденци, паспортновизов режим в представляващите интерес капиталистически страни. Обмяна на образци на паспорти, свидетелства за раждане, лични карти и др.
30.	Справка относно сътрудничеството по линия на ВПР между отдел III-ПГУ
и чехословашките другари, София, 20 септември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 246а, л. 138-139.
Направен е преглед на резултатите от проведените срещи с ФМВР на ЧССР
по линия на ВПР и като основен недостатък в работата е изтъкнато липсата на подписано Споразумение за дългосрочно сътрудничество между двете
служби в областта на външнополитическото разузнаване.
31.	Справка относно въпросите, по които ще се проведе срещата с другарите
от Чехословашката разузнавателна служба, София, 23 юни 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 445, л. 37-38.
Поставените на обсъждане теми са свързани с организацията и структурата на звеното, което работи по Китай и Албания, оперативно ръководство
на резидентурата в Пекин и Тирана; форми и методи на разработка на маоистките организации и обществата за дружба с Китай и Албания.
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32.	Справка относно водените разговори с чехословашките другари по линия
„А“, София, 5 юли 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 279, л. 156-158.
Тема на разговорите между двете делегации е положението в отделните
страни по линия „А“ – Югославия, Албания, Румъния и Китай. Обсъдени са
агентурно-оперативната обстановка, работата на резидентурата в посочените държави и позициите на западните разузнавателни центрове там.
33.	Работен документ за задълбочаване на взаимодействието между разузнаванията на ЧССР и НРБ на Балканите (допълнение към двустранното споразумение за сътрудничество), София, 20 декември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 124, л. 51-54.
В допълнението към Споразумението са третирани въпросите, свързани със
съвместната работа на двете РС по линия на Югославия, Албания, Китай.
Посочени са и основните теми, по които двете служби ще разработват съвместни АМ.
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34.	Докладна записка от началника на ПГУ във връзка с посещение на делегация от ДС в Прага, София, 9 януари 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 448, л. 10-15.
Целта на посещението на представители от ПГУ-ДС и ВГУ-ДС в Прага е
среща с представителите на разузнавателната и контраразузнавателната
служби на ЧССР и обсъждане на съвместните мероприятия за борба с маоизма и югославското разузнаване.
35.	План за взаимно сътрудничество и взаимодействие между Второ главно
управление на МВР-НРБ и Второ управление при ФМВР-ЧССР за периода
1980-1982 г., София, 6 май 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12 а.е. 225, л. 1-6.
В интерес на по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството и конкретизиране на общите усилия, двете страни се договарят да координират
съвместно контраразузнавателните си мероприятията по линия на Китай,
Югославия, Албания и Гърция.
36. Д
 окладна записка относно посещение на делегация на Следствения отдел
от гр. Острава – ЧССР в НРБ, София, 14 декември 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 351, л. 92-95.
Подробно са разкрити структурните особености на Следственото управление в ЧССР – по линия на ДС в ЧССР има едно Федерално министерство, а по
линия на милицията има две национални министерства. Всяко едно от тях
разполага със свое следствено управление.
37.	Информация относно сътрудничеството на Второ Главно управление-ДС с
Второ управление на ФМВР на ЧССР през 1982 г., София 18 ноември 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 436, л. 12-14.
Разменени са информационни материали за отделни лица и обекти, представляващи интерес за службите на двете разузнавания, по външнотърговския
канал, икономиката, туризма и др. Като високорезултатно е отбелязано сътрудничеството по югославска линия.

38.	Справка относно сътрудничеството между VI-то управление ДС при МВР
на НРБ и Х-то управление при ФМВР на ЧССР, София, 26 ноември 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 436, л. 20-24.
Редица положителни резултати са посочени в съвместната работа на двете управления по вражеската емиграция, противопоставянето на „новата
източна политика“ на Ватикана и др. Същевременно се подчертават неоползотворените възможности на съвместната работа по линия на интелигенцията, младежта, спорта и др.
39.	Докладна записка относно проведени разговори с ръководството на ХI-то
управление на МВР на ЧССР по линия на икономиката, София, 20 януари
1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12 а.е. 533, л. 6-10.
Оперативната обстановка по линия на икономиката в ЧССР се характеризира с два основни проблема: банковите кредити, от които ЧССР се нуждае,
но които западните банки са съгласни да отпуснат само при предоставяне
на изчерпателна информация за икономическата обстановка в страната и
проблемът с продоволствията за населението.
40.	Справка относно сътрудничеството с чехословашките другари по Направление „САЩ и НАТО“, София, 16 май 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 664, л. 23-25.
Разгледани са резултатите от няколко съвместно разработени и реализирани
АМ по направление САЩ и НАТО. Документът съдържа и някои идеи и предложения за нови АМ против космическата програма на САЩ, изработване на
документ, който да докаже за наличието на разногласия в щаб-квартирата
на НАТО, свързани с въпросите за конвенционалните оръжия и в частност за
химическото оръжие.
41.	Протокол за сътрудничеството между Единадесето управление на Корпуса
за национална безопасност на ЧССР и Четвърто управление – Държавна
сигурност при МВР на НРБ по линия на контраразузнавателното обезпечаване на националните икономики за периода 1986-1990 г., 13 януари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 13, а.е. 76, л. 1-7.
Министрите на вътрешните работи на двете страни се договарят по основните въпроси, отнасящи се за контраразузнавателното обезпечаване на
националните икономики. Определени са и основните направления, по които
ще се развиват и задълбочават сътрудничеството – съгласуване на контраразузнавателната работа при разработката на капиталистическите промишлени, търговски и финансови предприятия, при разкриване на чуждата
агентура, действаща по икономическото направление и др.
42.	Писмо от зам.-началника на отдел VIII-ПГУ до началника на отдел АМ,
I-во Управление, МВР-ЧССР, София, 18 януари 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 682, л. 1-2.
В писмото са изложени резултатите от заключителната работата по АМ
„Лонг“, „Довоз“ и „Буда“ преди да бъдат окончателно реализирани. Очакват
се резултатите от тяхното осъществяване.
43.	Писмо до началника на отдел АМ, ПГУ-ДС, София, 20 август 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 682, л. 32-33.
Документът прави подробен анализ на едно от най-интересните съвместни
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АМ – „Виктим“. От името на несъществуваща организация Inter Alliance of
UNO, РУ на ЧССР издава бюлетин с антиамериканско съдържание и с помощта
на разработени от ДС-ПГУ канали се разпространява в Ню Йорк и Вашингтон.
УНГАРИЯ
44.	Предложение относно провеждане на среща за обмяна на опит и технически уточнения по взаимодействието със специалисти от радиоконтраразузнавателната служба на УНР, София, 21 януари 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 3, а.е. 13, л. 1-2.
Представителите на службата за радиоконтраразузнаване на Унгария се
обръщат с молба за обмяна на опит във връзка с построяването на радиоцентър. Към 1955 г. НРБ разполага с вече изграден самостоятелен технически
център на радиокантраразузнаването.
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45.	Споразумение за изпълнение на задачите по линия на ДС, произтичащи от
подписания между Унгария и България Договор по въпросите на гражданско-правната и наказателно-правната помощ, София, 30 декември 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 539, л. 75-79.
Споразумението третира случаите на извършени престъпления от граждани
на една от държавите на територията на другата страна, въпросите на наказателното преследване, предаването на извършителите и др.
46.	Заповед №1/73/1969 г. на МВР на Унгария за награждаване с Медал за
служба на Родината – златна степен на представители на ДС и МВР на
НРБ, Будапеща, 3 юни 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 560, л. 88.
За проявена активна дейност и тясно сътрудничество в съвместната работа между МВР на УНР и МВР на НРБ, с решение на Унгарското работническо
селско правителство са наградени с медали генерал-лейтенант Ангел Солаков, генерал-лейтенант Мирчо Спасов, генерал-лейтенант Григор Шопов и др.
47.	Докладна записка относно разговорите с група ръководни работници от
Външното наблюдение към МВР на УНР, София, 15 декември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 741, л. 81-85.
Унгарската делегация е запозната с организацията и методите на работа
на отдела за ВН към ДС, както и техническите средства, с които се работи.
Най-сериозен интерес за представителите на ДС представлява опитът, споделен от унгарската делегация по проследяване на обекти на територията
на Югославия.
48. Мероприятия на отдел II, София 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 964, л. 58-59.
Предвижда се провеждането на редица срещи с цел обмяна на опит в областта агентурно-оперативната работа срещу Гърция, размяна на информации за състоянието на гръцката политическа емиграция в договарящите се
страни и внедряване на агентура в гръцките съпротивителни организации в
чужбина.
49.	Справка относно въпросите, които отдел ХIII-ПГУ-ДС счита, че могат да
бъдат поставени в разговорите с унгарската делегация, София [Б.д.].

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 473, л. 5-6.
В областта на икономическото разузнаване между разузнавателните управления на двете страни няма подписано споразумение и тепърва предстои
обсъждането на въпросите от взаимен интерес. В справката са изброени темите, които ще бъдат поставени за обсъждане от страна на българската
делегация.
50.	Докладна записка относно въпросите, които следва да бъдат разисквани
на срещата с началника на отдела за АМ на унгарското вътрешно министерство, София, 21 април 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 538 раздел III, л. 62-64.
Срещата се провежда във връзка с допълнително възникналите въпроси от
страна на ДС, които от отдела за АМ смятат за необходимо да бъдат обсъдени с унгарските им колеги. Става въпрос за използване възможностите на
унгарското разузнаване по линия на Гърция и разработването на ограничителни мерки по отношение дейността на радио „Свободна Европа“.
51.	Докладна записка относно проведените разговори с представители на МВР
на УНР, София, 21 май 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 741, л. 97-99.
Целта на срещата е обмяна на опит по организация на контраразузнавателната работа по линия на търговията и фирми от капиталистическите страни. Разговори се водят и по въпросите по обезпечаването на външнотърговските предприятия, обезпечаване на промишлените обекти, на транспорта
и контраразузнавателната работа по предприятията, които са към МВнР.
52.	Справка относно посещение на делегация на ДС в Будапеща по линия на
ПК, София, 1 юни 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 741, л. 100-107.
В процеса на обмяна на опит българската делегация е запозната с апаратурата, която се използва при обработката на документи и най-новите, методи,
разработени в тази насока. Внимание е отделено и на процесите на откриване на нови тайнописи, кореспонденцията на изменниците на родината. Българската делегация е запозната и с организацията и работата на химическата лаборатория.
53.	Справка относно сътрудничеството с унгарските другари по линия на ВПР,
София, 20 ноември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 246а, л. 148-149.
Информира, че с унгарското разузнавателно управление, няма подписано споразумение за сътрудничество и взаимопомощ по линия на ВПР. Регулярно обаче се извършва обмен на информация по организацията на работата срещу
НАТО и натовските страни. Документът съдържа предложение за подписване на такова дългосрочно сътрудничество, което да е съсредоточено предимно по линия на НАТО, САЩ и западноевропейските страни.
54.	Докладна записка от началника на ПГУ-ДС за проведена среща с началника на Първо управление на УНР, София, 13 ноември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 440, л. 62-67.
Представителите на двете РУ взаимно се запознават с работата по решенията от Съвещанието в Хелзинки и основните затруднения, които срещат
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в работата си по линия „А“ и „Н“. Интерес за двете РУ представляват създадените в западните държави групи по изучаването на дейността на социалистическите страни съгласно решенията от Хелзинки.
55.	Справка относно сътрудничеството на отдел V, ПГУ-ДС, със съответната
служба на унгарските другари, София, 3 юни 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 441, л. 30-31.
По време на разговорите е обменен опит за формите и методите на работата
от нелегални позиции. Двете страни се договарят взаимно да се информират
по конкретни въпроси от оперативната обстановка в страни, представляващи
оперативен интерес, да се обменят образци от документи, техника и др.
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56.	Справка относно въпросите, които ще бъдат предмет на разговорите с унгарските другари в областта на АМ, София, 15 юни 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 441, л. 25.
Набелязани са предстоящите действия по някои от съвместно разработените активни мероприятия за 1976 г. В процеса на разговорите и обмяна на информация ще бъдат търсени възможности за координиране на съвместните
усилия против Южното крило на НАТО.
57.	План за сътрудничество през 1977-1980 г. между управлението за военно
контраразузнаване при МВР на НРБ и III/IV управление при МВР на УНР,
София, 3 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 250, л. 1-9.
В плана са формулирани основните задачи, свързани с обезпечаване сигурността на въоръжените сили на двете страни. Една от тях е свързана със
съгласуване работата на военното контраразузнаване на НРБ и УНР с цел
противопоставяне на подривната дейност на вражеските разузнавания по
отношение на въоръжените им сили.
58.	Справка относно проведени делови срещи с началника на отдел за АМ при
Унгарското разузнаване, София, 10 октомври 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 213, л. 41-43.
По време на деловите разговори с началника на отдела за АМ при Унгарското
РУ е обърнато изключително внимание на операция „Неси“, с която се цели
да се нанесе удар на Югоизточното крило на НАТО и операция „Жандарм“,
разработвана от ПГУ-ДС.
59.	План относно провеждане разговорите с унгарската делегация за работата
ни против идеологическата диверсия и вражеската емиграция, София, 25
август 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 119, л. 57-60.
Взето е решение бъдещото взаимодействие да се реализира по линия на придобиването и обмяната на информации за дейността на вражеската емиграция, провеждането на съвместни АМ за дезинформация и задълбочаване на
разногласията между отделните организации и т.н.
60.	Въпроси на VI-то управление ДС за обмяна на опит по съвместните мероприятия с органите на сигурността на УНР, София, 28 март 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 114, л. 67-71.
Уточнена е необходимостта от обмяна на опит за провеждането на съвместни АМ в борбата срещу идеологическата диверсия на противника и раз-

работването на подривните идеологически центрове – ционистки, националистически и емигрантски центрове. Предложено е да се работи съвместно и
по църковните организации.
61.	Докладна записка относно приемането в Управлението на новоопределения унгарски резидент в Атина за обмяна на опит, София, 10 октомври
1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 51, л. 24-25.
По време на посещението на делегация от отдел VIII, ПГУ-ДС в Унгария, началникът на РУ на УНР отправя молба органите на ДС да окажат помощ на
унгарските си колеги по изграждането на легалната унгарска резидентура в
Атина.
62.	Докладна записка относно проведената среща между началника на отдел Х
при Второ главно управление на ДС на УНР и отдел 6 при ВГУ-ДС на НРБ,
София, 27 май 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 266, л. 69-72.
Разговорите засягат въпроси от разузнавателната и контраразузнавателната работа на двете управления по югославска линия. Специално внимание
е отделено на факта, че през последните години югославското разузнаване
дава предимство на придобиването на военна информация.
63.	Справка относно сътрудничеството на Второ главно управление-ДС с унгарските контраразузнавателни органи, София, 25 март 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 354, л. 14-16.
Доброто ниво на взаимодействие между контраразузнавателните органи на
двете държави, според думите на ръководителите на управленията, може
да се проследи най-вече в работата по югославското направление. Активна
агентурна помощ се оказва по разработките на всички обекти.
64.	Докладна записка относно посещение на отдела за възстановяване на оперативни документи към МВР-УНР, София, 1 юни 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1222, л. 15-17.
Целта на посещението на делегацията от ДС в МВР-УНР е взаимна обмяна на
информация по новите документи, които ще бъдат въведени в употреба от
Англия, ФРГ; начините за изработване на водни знаци и техниките на изготвяне на водноразтворими печатарски мастила за документи.
65.	Телеграма до РУ на МВР на УНР с кратки сведения относно хода по делото
„Антонов“, София, 14 февруари 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 659, л. 136-138.
В телеграмата в синтезиран вид е предоставена информация за хода на следствието по делото за покушението срещу папата. Предвидени са и редица
действия, с които да се неутрализира неблагоприятният за нас ефект от
срещата на папата и опрощението на Али Агджа .
66.	Докладна записка относно проведена работна среща в Будапеща с представители на Трето главно управление при МВР на УНР по линия на религията, София, 8 октомври 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 131, л. 126-134.
Документът дава обширна информация за политиката и позицията на унгарското партийно и правителствено ръководство към църквата, духовенство-
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то и вярващите. Направен е кратък преглед на промените, настъпили в отношението на властта към църквата, с които се цели приобщаването на близо
6 милиона вярващи унгарци към социалистическото общество.
ПОЛША
67.	Протокол за разговорите, проведени между представителите на отделите
за външно наблюдение на МВР-ПНР и КДС-НРБ, София, октомври 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 341, л. 22-24.
Разговорите между двете делегации целят обмяна на опит и информация
за системите и техниката за радиовръзка, които използват двете служби,
средствата, за маскиране при фотографиране, организация на оперативния
транспорт и др. Представителите на двете разузнавателни служби договарят и размяна на техническо оборудване, от което всяка една от службите
за ВН има нужда.
32

68.	Справка относно информацията на полските другари по Гърция, изнесена
на съвместното заседание на двете разузнавателни служби, София 14 март
1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 851, л. 62-65.
В справката е направен подробен анализ на американската политика по отношение на Гърция. Основният акцент в анализа е поставен върху факта, че с
подкрепата на хунтата американската политика се е компрометирала повече, отколкото ползата, която САЩ са имали от преврата. Колебливата политика на САЩ по Кипър има за резултат изостряне на отношенията между
Турция и Гърция.
69.	Доклад относно посещението на делегация от ДС в службата за възстановяване на оперативни документи при полското МВР, София, 11 април 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 357, л. 68-74.
В разговорите с полските представители са уточнени основните въпроси за
обмяна на опит като: методи и особености на негативния ретуш, изготвяне
на хартия за италианските лични карти, физикохимична защита в хартията,
анализ на боите и др.
70.	Докладна записка относно резултатите от посещението на полските другари, София, 19 август 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 227, л. 3-7.
Разгледани са възможностите за провеждане на съвместни АМ за влияние
всред гръцката политическа емиграция в Европа. На срещата е постигнато
съгласие за съвместна работа по наблюдението на А. Папандреу, неговото
обкръжение и оказване влияние върху тях.
71.	Справка относно водените разговори с началника на отдела за АМ при
полското МВР и някои постигнати договорености, София, 21 януари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 744, л. 16-17.
Представителите на отдела за АМ към ПГУ-ДС поемат ангажимент да запознаят и приготвят справки по въпросите, които представляват интерес за
полските им колеги – центъра „Култура“ със седалище в Париж, Ватикана и
неговата подривна дейност, ционистките центрове в Европа.

72.	Предложение относно обмяна на опит със Следственото бюро при МВР на
ПНР, София, 3 юни 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 744, л. 14-15.
На предстоящата среща между представители на следствените органи на
двете служби е предвидено да бъде обменена информация относно превантивната и сигнална функция на следствените органи по линия на предотвратяване на противодържавните престъпления; работата на следствените
органи със средствата за масова информация и начините на използване на
следствените материали за контрапропаганда, дезинформация и др.
73.	Докладна записка от заместник-началника на ПГУ-ДС, полк. Иван Иванов, София, 28 януари 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 853, л. 133-134.
От информацията, която официалният представител на РУ на Полша у нас
предава на ръководството на ПГУ за положението в Полша става ясно, че въпреки прекратяването на стачните и протестните действия, работниците
не са започнали работа, което се приема като демонстрация против властта. Според оценката на официалния представител на РУ на Полша, кулминационната точка в протестните действия е отминала.
74.	Справка относно въпросите, по които ще се водят разговори с полските
другари, София, 17 май 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 853, л. 178-181.
Основните въпроси, които представляват интерес за ПГУ-ДС са свързани с
контингента от турски и гръцки граждани, подходящи за оперативно ползване в разузнавателната работа срещу Гърция и Турция. Засегнат е и важен
за ПГУ въпрос за агентурните възможности по гръцката емиграция в Полша
и по-специално по дейността на Папандреу, Караманлис, Теодоракис и др.
75.	Докладна записка относно проведени разговори по линия на Турция и Гърция при посещението на делегация на ПГУ в Полша, София, 11 юни 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 855, л. 17-20.
В резултат на проведените разговори става ясно, че за полското разузнаване гръцкото и турското направления не са добре разработени. Структурно
това направление се намира в отдела, имащ като основен обект НАТО и неговите учреждения на територията на Европа. Гърция и Турция ги интересуват
само като членове на НАТО.
76.	
Справка относно проведената среща между оперативно-техническите
служби на разузнавателните управления на МВД-ПНР и МВР-НРБ, София, 7 февруари 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 350, л. 31-35.
Пребиваването на делегацията от полското РУ е свързано с договарянето и
получаването на няколко броя кабини за секретни разговори „Зевс“. От проведените разговори става ясно, че в областта на оперативната техника полското разузнаване е съсредоточило усилията си върху близката УКВ и далечна
КВ агентурна радиовръзка, оперативна химия и фототехника, оборудване на
секретни райони и проверка за вградена подслушвателна апаратура и др.
77.	Въпроси, по които се предвижда провеждането на разговори с полските
другари по израелска линия и ционизма, София, 11 ноември 1976 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 429, л. 22.
Изброени са въпросите, по които представителите от ДС смятат да потърсят информация от полските си колеги – организация на работата, методи и
форми; как се работи по израелските граждани в Полша, представители на
международните ционистически организации. От своя страна от ДС изброяват насоките, в които техни представители биха могли да окажат съдействие на полските си колеги.
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78.	Справка относно въпросите, по които от ДС ще информират полските си
колеги по израелска линия, София, 11 ноември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 429, л. 17-21.
На организацията и основните насоки на разузнавателната работа по израелска линия е обърнато особено внимание. Подробности за работата по ционизма и международните организации са дадени с цел запознаване на полските колеги от РУ с методите и формите на действие на българските служби.
79.	Докладна записка от началника на ПГУ-ДС относно посещение в София на
четиричленна делегация от Първи департамент при МВР на ПНР, София,
1 декември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 429, л. 72-79.
Двете делегации обсъждат въпросите на борбата срещу маоизма, ционизма
и информационно-аналитичната работа. Важно място е отделено и на проблемите, които са свързани с емиграцията от еврейски произход и исканията,
поставени от тях за заплащане на имотите на емигриралите евреи.
80.	Информация № 337 относно интерес на западните дипломати, акредитирани у нас, към полските събития и Московската среща на страните от
Варшавския договор, София, 12 декември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 414а, л. 48-51.
Документът е опит да се направи анализ на обстановката в Полша и възможните сценарии за развитието на събитията там в зависимост от вероятността за намеса на съветските войски и вероятността западните страни
да реагират с ответните военни действия или да се ограничат само с обезпечаване на своята сигурност. Посочват се мнения на западни посланици.
81.	Докладна записка от началника на ПГУ относно посещение на делегация
от ДС в Полша, София, 16 февруари 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 116, л. 10-19.
По предварително приетия дневен ред на срещите, на обсъждане са поставени въпросите по линия на външното контраразузнаване, идеологическата
диверсия, агентурно-оперативната дейност по линия на НАТО и Ватикана.
В действителност обаче основно внимание е отделено на вътрешнополитическата обстановка в Полша и опасенията от избухването на нови стачки и
възможни конфронтации.
82.	Справка относно проведените активни мероприятия по разработването и
противодействието на вмешателството на Запад в ПНР, София, 3 април 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 118, л. 11-13.
Съвместно разработените и реализирани активни мероприятия от органите
на сигурността на Полша и България имат за цел да разобличат вмешателството на западните разузнавания във вътрешните работи на Полша. Изброени са по-значителните акции, проведени в Ливан, Турция, Испания и др.

83.	Справка относно въпросите, които ще бъдат разгледани на срещата с полските другари в София по линия на АМ, София, 10 февруари 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 664, л. 1-3.
Всички въпроси, които следва да бъдат поставени на обсъждане на предстоящата среща са посветени на т.нар. „дело Антонов“, резултатите от проведените активни мероприятия и изясняване на възможностите за въздействие върху папата и средите от Ватикана.
84.	Шифрограма до министъра на вътрешните работи, с която информират за
предприетите мерки по делото „Антонов“, Варшава, 6 март 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 659, л. 9-10.
Полските служби работят много активно за разобличаване на кампанията
срещу Антонов, атакувайки специалните служби на западните страни като
организатори на това покушение. Разгръща се мащабна пропагандно-разяснителна дейност. Много удобен момент за подобна агентурна дейности за
оказване на влияние върху папата и западните църковни епархии по „делото
Антонов“ е посещението на папата в Полша през 1983 г.
85.	Паметна бележка относно сътрудничеството с РУ на МВР на ПНР по линия на АМ, София, 10 април 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 659, л. 11-13.
Оценката, която началниците на РУ и на двете служби дават за съвместната
си работа по линия на АМ е изключително висока, въпреки временните прекъсвания в сътрудничеството. Високо е оценен фактът, че НРБ провежда самостоятелно редица АМ в подкрепа на полското правителство след събитията от
1968 г., а така също и реализираните от полските служби АМ против разгърналата се антибългарска кампания след покушението срещу папата.
86.	Справка относно проведени разговори с полските другари по линия на
САЩ, София, 29 април 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 120, л. 64-66.
Основните въпроси, по които се повеждат разговорите са агентурно-оперативната обстановка в САЩ, обектите за агентурно проникване, дейността
на специалните служби на САЩ срещу социалистическите страни, организация на работата по САЩ от територията на трети страни и др.
87.	Справка относно разговорите с началника на отдела за АМ при Първи департамент на МВР-ПНР, София, 5 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 120, л. 55-58.
Поради факта, че няколко години между двата отдела за АМ не е имало контакти, на срещата са обсъждани основните насоки на работата им, възможностите за провеждане на съвместни АМ. Целта на тези разговори е
да се определят по-ясно възможностите за разработка и осъществяване на
конкретни акции.
88.	Благодарствено писмо до министъра на вътрешните работи на Полша, София, 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 670, л. 1-2.
Във връзка с приключването на съдебния процес срещу Сергей Антонов и обявяването на оправдателна присъда, министърът на вътрешните работи на
НРБ отправя благодарност към полския си колега за оказаната помощ и сътрудничество за разобличаването на антибългарската кампания.
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89.	Справка относно съвместна дейност с полските другари в областта на АМ,
София, 27 април 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 692, л. 27-30.
По линия на контраразузнаването е предвидено да бъдат реализирани найголям брой активни мероприятия, предимно свързани с разработването на
Радио „Свободна Европа“. Второто направление, по което се предвижда активна съвместна работа е икономическото, като акцентът е поставен върху
отношенията Турция-ЕИО.
РУМЪНИЯ
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90.	План за съвместни мероприятия на Държавна сигурност на Румънската
Народна Република и НР България в борбата против главня враг САЩ,
София, 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 777, л. 32-37.
Съвместните мероприятия, планирани за реализиране по линия на Турция и
Гърция, се свеждат до няколко основни пункта: достъп до информация за лицата, работещи в американското и английското посолства в Анкара и Атина, взаимен обмен на информация за дейността на разузнавателния отдел на
Средиземноморския щаб на НАТО в Измир; по разработката на радиостанция „Горянин“.
91.	Споразумение за сътрудничество между органите на сигурността на Румънската Народна Република и Народна Република България по линия на
контраразузнаването, [Б.д.] 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 349, л. 74-78.
В споразумението са поставени на преден план въпросите, касаещи сътрудничеството на контраразузнавателните управления на двете страни по линия
на дунавските и черноморските пристанища. Договорена е размяна на информации и справки за моряци от капиталистическите страни, които са уличени
като агенти или разузнавачи на капиталистическите служби.
92.	Някои допълнителни бележки по разговорите с румънските другари, [Б.д.],
[Б.м.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 942, л. 11-13.
Документът предоставя подробна информация за организацията на работата на легалната резидентура зад граница и в Централното управление. Специално внимание по време на разговорите е отделено на организацията на
работата по линия „Н“ – връзката с тях зад граница, проверка на легендировката на нелегалните резиденти и др.
93.	Мероприятия относно обмяна на опит между органите на МВР-НРБ и
МВР-СРР в борбата с враждебно престъпната дейност, провеждана по линия на църквите и сектите, София, 1 октомври 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 746, л. 48-49.
На срещата между ръководителите на РУ на СРР и НРБ се взема решение
двете служби да разработят съвместни мероприятия по Международните
църковни конференции и съвещания и особено по Световния съвет на църквите и целящи да се противопоставят на дейността на сектите и църквите в
социалистическите страни.

94.	Въпроси, които могат да бъдат предмет на разговори при срещата с румънските другари по проблемите на църквите и сектите, София, 1 октомври
1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 746, л. 46-47.
Формулираните в документа въпроси за дискусията са основно свързани с обмяна на опит по мероприятията, които двете страни провеждат за ограничаване дейността на сектите и църквите. Важен за изясняване за ДС е и
въпросът за пътищата, по които в Румъния се внася нелегално религиозна
литература и какви мерки предприемат в тази насока румънските служби.
95.	Докладна записка относно посещението на румънска делегация за ВН в
някои градове на страната, София, октомври 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 745, л. 157-159.
Петчленна делегация от отдела за ВН на Съвета за Държавна сигурност на
Румъния посещава Пловдив, Бургас, Варна и Русе, където ръководителите на
местните отделения на ДС ги запознават с принципите на работа по линия
на ВН както на територията на града, така и на територията на окръга.
96.	Информация за посещението на министъра на вътрешните работи на ФРГ
в Румъния и отлагането на официалната визита на партийно-правителствената делегация на ГДР в Румъния, 15 май 1971 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 853, л. 209-210а.
В рамките на това безпрецедентно по своя характер посещение е обсъдена
възможността за сътрудничество между министерствата на вътрешните
работи на двете държави. Визитата на Геншер става причина за отлагане
не само на визитата на правителствената делегация на ГДР, но и за отлагане
подписването на договора за сътрудничество между ГДР и СРР.
97.	Докладна записка от зам.-началника на ВГУ-ДС относно посещение на делегация на ВГУ-ДС в Румъния по линия на икономическото контраразузнаване, София, 28 май 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 1638, л. 1-13.
Посещението в Румъния има за цел обмяна на опит по линия на контраразузнаването в икономиката. Българската делегация е запозната с основните
задачи, които стоят за разрешаване от дирекцията за икономическото разузнаване при СДС на СРР. Двете страни взаимно се информират за структурата и организацията на работата по линия на икономическото разузнаване.
98.	Указания на министъра на вътрешните работи във връзка с подготовката
за посещението на делегация от ДС в Румъния, София, [Б.д.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 944, л. 64-66.
Категорични и ясни са указанията на министъра на вътрешните работи за
позициите, които трябва да заемат представителите на ДС по време на посещението си в Букурещ – неодобрение на румънската позиция за независимост от блоковете, несъгласие с международната политика на румънското
правителство и категорично защитаване на позициите на социалистическата общност.
99.	Справка относно някои въпроси по организацията на контраразузнавателната работа при Разузнавателното управление на СР Румъния, София,
20 декември 1972 г.

37

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 944, л. 103-107.
Целта на разговорите е запознаване на българската делегация с организацията на
контраразузнавателната работа в РУ на СРР, основните задачи, които са поставени за разрешаване – опазване на колонията, разработка на емиграцията и проникване в разузнавателните и контраразузнавателните структури на противника.
100. Докладна записка от началника на ПГУ-ДС относно посещение на делегация
на ПГУ в СР Румъния, София, 21 декември 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 944, л. 77-85.
Представителите на румънското разузнаване запознават българската делегация с реорганизацията в техните структури и същевременно обясняват този
процес с инициативата, подета от президента Чаушеску за засилване ролята на
разузнаването. Създадени са нови отдели, един от които е натоварен специално
за работата по емиграцията.
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101. Справка относно румънско-албанските отношения, София 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 279, л. 115-117.
Накратко е проследено нормализирането на отношенията между Албания и Румъния след 1963 г., като в справката изрично се подчертава заслугата на Румъния за преодоляването на съществуващия застой в отношенията. От документа е видно, че изключение правят партийните връзки, възстановяването и
подобряването, на които е бавен процес.
102. Докладна записка относно проведени разговори с представители на органите
на ДС на Румънската народна република по въпроси за борба с тероризма,
София 8 юли 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 146, л. 4-10.
Двете делегации се договарят да разменят информация за движението през
тяхна територия на лица, свързани с арабски и други терористични организации, движението на студенти от арабски произход от Букурещ в София и обратно. Представителите на румънските служби докладват за станалите на
тяхна територия терористични актове, непосредствено свързани с арабските
студенти и информират за създадената от тях организация в борбата срещу
тероризма.
103. Протокол, сключен между МВР на НРБ и МВР на СРР относно предотвратяването и воденето на борба против терористично-диверсионни действия,
Гюргево, 30 юли 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 146, л. 26-29.
Взимайки под внимание нарастващия брой на терористичните актове в международен мащаб, двете държави се договарят да вземат необходимите мерки
за предотвратяване извършването на територията на двете държави на терористични актове. Двете страни се задължават да обменят информация за лица,
свързани с терористични организации.
АЛБАНИЯ
104. Протокол от преговорите между Министерствата на вътрешните работи на
НР България и НР Албания, София, декември 1955 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 847, л. 110-112.

Двете договарящи се страни постигат споразумение за оказване на взаимна
помощ по легендирането и снабдяването с документи на лица, изпълняващи
разузнавателни задачи на територията на Турция и Гърция; за съвместна работа по вражеската емиграция и отделни нейни лидери, намиращи се в Турция
и Гърция.
105. П
 редложение относно възможностите за разрешаване на поставените въпроси от албанските другари и въпросите, които ще бъдат разглеждани, София,
28 октомври 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 847, л. 16-18.
Разгледани са подробно начините и възможностите по съвместното извеждане
на агентура в Турция и Гърция и организиране на взаимна оперативна работа.
Предложени са няколко варианта за извеждане по легален и нелегален път на
агенти на ДС на територията на Турция, легендирани като емигранти с документи на временно живеещи в България албанци и др.
106. Предложение за предстояща среща със заместник-министъра на вътрешните
работи на Албания, София, 12 ноември 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 847, л. 14-15.
Предложението за провеждане на официална среща е инициирано от албанска
страна поради спешната необходимост от разрешаването на някои въпроси,
свързани със съвместната работа на двете служби по вражеската емиграция –
албанските емигранти в Турция и Гърция.
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List of documents
WITH ANNOTATION
Multilateral cooperation: partnership guidance documents
of Warsaw Pact countries
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1.Brief report on partnership relations between the Bulgarian State Security and
fraternal services in other people‘s democracies, Sofia, 1949.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2а, а.е. 3, л. 4-7.
A timeline of the cooperation between the security services of countries under people
democratic rule after World War II. Reference is made to the first multilateral cooperation
agreements signed between the parties.
2.Proposal on coordinating Bulgarian intelligence efforts with peer security structures
in Romania, Czechoslovakia and Hungary to cut foreign attempts to use vessels
operating in the Danube corridor for the purpose of subversion, Sofia, 10 June
1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп.1, а.е. 1343, л. 7-8.
Representatives of the four countries map counter measures to Western intelligence
agencies’ recruitment strategies targeting crew members of socialist vessels on the
Danube for the purpose of subversion.
3.Memorandum from the Deputy Minister of Interior on the outcomes of the meeting
of representatives of socialist radio counter-intelligence services, held in Prague,
Sofia, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп.3, а.е. 11, л. 1-5.
Matters of interest to the radio counter-intelligence agencies of people’s democratic
countries are discussed. A decision is taken to establish a joint coordination group, with
the main goal to organise radio surveillance and provide adequate technical equipment
for radio counter-intelligence purposes.
4.Minutes from the meeting of representative of Bulgarian, Czechoslovakian,
Romanian, Hungarian State Security agencies and the Soviet Committee on State
Security, held on 5-7 March 1958 in Bucharest
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп.1, а.е. 1343, л. 53-59.
Brought together by the mutual problem of transport channels being used for spying
and diversion by Western intelligence agencies, representatives of socialist security
structures discuss their collective response.
5.Minutes of the Budapest meeting on prevention of Vatican hostile plans, Budapest,
July 1967 (in the Russian language)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.10, а.е. 538, л. 12-14.
The goal of the meeting of representatives of the intelligence services of socialist
countries, held in Budapest in 1967, is to exchange experience and coordinate antiVatican activities. This multilateral discussion is prompted by the current state of affairs
following the Second Vatican Ecumenical Council.

6.Instruction on the organisation of work in the mutual assistance and cooperation
domain between the Bulgarian MoI and the security and interior authorities of
socialist and other friendly countries, Sofia, circa 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2, а.е. 785, л. 139-157.
The document regulates organisational and administrative matters across the spectrum
of cooperation between security authorities in the Socialist Bloc: agents and operatives,
joint investigations and dossiers, staff and procedures, etc.
7.Proposal from the Head of the Bulgarian FMD to the Minister of Interior on holding
a meeting of heads of active measures (AMs) departments at the IDs of socialist
countries, Sofia, 3 February 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2, а.е. 533, л. 7-9.
The success of some active measures, and their possible application on a larger scale,
prompts FMD-SS management to propose a meeting of the management staff of active
measures departments of socialist states.
8.Minutes from the 1970 Warsaw meeting of representatives of socialist security
agencies about joint counter measures to airplane hijackings, Warsaw, 29
September 1970 (in the Russian language)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.10, а.е. 952, л. 1-4.
Representatives of security authorities in the Socialist Bloc agree to implement a joint
strategy against terrorist violence in the air, based on an overall assessment of hijack
threats.
9.Memorandum by the Deputy Head of the FMD-SS about negotiations with fraternal
delegations during the multilateral conference held in Varna in 1972, Sofia, 20
November 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2, а.е. 534, л. 1-14.
The document addresses topics of cooperation on active measures and other related
assignments. The situation on the Balkans, with an emphasis on mutual assistance on
Albanian matters, is the main discussion topic of both plenary and bilateral meetings.
10.Memorandum from the Head of the FMD-SS about the multilateral meeting of
heads of intelligence agencies in the socialist community held in Warsaw, Sofia, 25
December 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2, а.е. 791, л. 1-13.
During the plenary meetings, delegation leaders present their reports on the political
and agent-operational background in the regions and countries considered hotspots
of intelligence interest, and suggest guidelines on bi- and multilateral cooperation
between socialist intelligence agencies.
11. M
 emorandum from the Head of the FMD-SS about the Prague meeting of heads
of fraternal intelligence services (IS), Sofia, 26 April 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.3, а.е. 411, л. 48-51.
IS participants in the bilateral meetings report improvement of cooperation with
fraternal services in the area of AMs and science and technological intelligence. A
special report on the progress of partnerships with the security authorities of developing
countries is presented.
12. C
 onclusion document of the Ulan Bator meeting of representatives of socialist
security services on reinforcing counter-measures to intelligence subversion by
the People‘s Republic of China, 25 December 1980 (in the Russian language)
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 260, л. 1-6.
The meeting of intelligence representatives from the Socialist Bloc, held in Mongolia
in 1980, aims at reaching an agreement on combined operations against China, and
Chinese foreign policy regarding socialist camp states, the Soviet Union in particular.
13. Memorandum about the multilateral conference of heads of AM services within
the socialist intelligence community held in Budapest, 29 May 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 671, л. 45-50.
The first multilateral conference of heads of AM services within the socialist intelligence
community is only just held in 1986. Priority attention is given to reports presented at
the plenary meetings and active measures which are high on the national agendas.
Bilateral cooperation between the Bulgarian SS and the intelligence services
of Warsaw Pact countries, documented in their official and working files
CSSR
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14. Instruction on the organisation of cooperation between Bulgarian CSS and Czech
secret services until a CSS resident is set up in Czechoslovakia, Sofia, 23 May 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2, а.е. 872, л. 110-111.
The document covers the organisational aspects of collaboration between the Bulgarian
CSS representatives and their Czechoslovakian peers on matters of mutual interest
until a local CSS resident in set up in Prague.
15. Proposal from the Minister of Interior to Valko Chervenkov on setting up and
maintaining ties with the Czechoslovakian security authorities, Sofia, August 1951
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 879, л. 1340-1341.
Mutual intelligence and counter-intelligence programmes between Bulgaria and the
other socialist countries are suspended pursuant to the 1950 agreement. As a result,
no control is exercised over Bulgarian diasporas and diplomatic missions in these
countries. A set of measures is defined to enable a solution.
16. Brief report on issues to discuss with the Czechoslovakian comrades, Sofia, 11
April 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 890, л. 72-74.
The role of the Greek Royal Court in the political life of the nation and its ties with foreign
forces and local financial oligarchs are expected to be discussed at the meeting with
Czechoslovakian Intelligence Department (ID) representatives. Provisions are made to
participate in exchanges of experience, secret documents, forms, and other papers of
institutions and individuals of NATO member states under the “N” cooperation strand
related to Western Europe.
17. Memorandum of the Head of the First Directorate of the CSS about a meeting
with the Head of the CSSR’s First Directorate of the Interior Ministry – Houska,
Sofia, 26 May 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 890, л. 120-127.
The Head of the Bulgarian FMD is provided with a detailed account of the domestic
state of affairs, and tensions in the political domain and within the Party. In Houska’s
opinion, it will be the proposal of the Interior Minister on adopting a Law on
Rehabilitation that will most stir controversy.

18. Action plan of the Oudar [Strike] Operation, Sofia, 30 July 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 889, л. 60-68.
The Strike Operation has a goal to ensure smooth supervision of the agent-operational
situation in the country and the safety of Bulgarian residencies in the West, in the light
of events in Czechoslovakia and preparations to dispatch Bulgarian troops there. All
SS divisions receive detailed instructions and guidance to assist the success of the
Strike Operation.
19. C
 ircular letter to the heads of all CSS divisions across the country, Sofia, 21 August
1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 889, л. 17-19.
In response to the Czechoslovakian request for assistance, including military one, to
socialist partner states, the CSS Chairman gives direct instructions to mobilise military
personnel and equipment alike to prevent possible escalation of incidents in Bulgaria.
20. Outgoing coded telegram, Sofia, 21 August 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 889, л. 36-37.
Responding to the CSSR request for assistance to Warsaw Pact countries, the Bulgarian
FMD provides methodological guidance to all Bulgarian missions abroad on how to
operate in crisis situations, and what forms of intelligence to collect.
21. C
 ooperation plan between Bulgarian and Czechoslovakian State Security agencies
against the number-one enemy – the U.S.A., [not dated] [s.l.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.2, а.е. 777, л. 50-52.
Joint cooperation measures target Greece and Turkey, aim at providing assistance to
the Czech comrades on matters related to the Vatican, Austria-based U.S. intelligence
centres, etc.
22. B
 rief report on conversations with the Party Secretary of the Intelligence
Directorate of the Czechoslovakian Interior Ministry, Sofia, 6 December 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 893, л. 103-105.
Czechoslovakian events and their impact analysis are the topic of discussions between
the two delegations. Detailed information on the structural organisation of the Party is
presented by the Secretary of the Czech ID, with an emphasis on the urgent goal of the
Party to cleanse the system of anti-Party and anti-Soviet elements.
23. M
 inutes from conversations between representatives of counter-intelligence
agencies at the Bulgarian and Czech interior ministries on problems of counterintelligence in the trade in specialised equipment, manufactured in the Bulgarian
Kintex Company and the Czechoslovakian Omnipol Company
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 738, л. 55-56.
The purpose of cooperation in the field is to expose the forms and methods of enemy
intelligence agencies involved in specialised equipment deals, as well as to set up joint
AMs to keep track of foreign citizens trading in this market.
24. M
 emorandum about conversations with representatives of the Second Main
Directorate of the Czech Interior Ministry operating in the field of arms and
military equipment trade, held in Prague, Sofia, 10 July 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 738, л. 57-60.
A Bulgarian SMD delegation is visiting Prague at the invitation of the Czechoslovakian
ID management to discuss mutual cooperation regarding foreign arms and military
equipment dealers, who have business contacts with the Kintex State Economic
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Enterprise (SEE) and the Omnipol SEE, and are of operational interest to both
countries’ security agencies.
25. Brief report on collaboration between the Bulgarian FMD-SS and CSSR’s Main
Intelligence Directorate in 1969-1971, Sofia, 27 November 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 894, л. 145-149.
The review on the progress of cooperation between the Bulgarian and the Czech IDs
after the 1968 events ends in a categorical conclusion that the bilateral efforts have
dwindled to the point of sole information exchange.
26. Memorandum from the Deputy Head of Department VIII-FMD-SS about meetings
with a visiting Czechoslovakian ID delegation, Sofia, 3 April 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 538, Раздел II, л. 76-79.
The overall assessment of collaborative efforts and the Czech interest to broaden the
scope of collaboration in the joint AM field is positive. The key AMs of mutual interest
to the parties are listed.
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27. Brief report on the meeting with Cde. Miroslav Hitrij, Head of the Department of
Asia and Africa at the Czechoslovakian ID, Sofia, 10 October 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 279, л. 34-40.
The two delegations’ topics of discussion include the agent-operational situation in
China, Albania, Romania, and Yugoslavia, and the opportunities to engage in shared
intelligence in the manner suitable to both parties.
28. Minutes from the conversations between delegations of the Propaganda Department
of the Bulgarian MoI and the Press Department of the Czechoslovakian Federal
Interior Ministry, Sofia, July 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 220, л. 2-3.
In the absence of established rules and regulations governing the cooperation between
the departments, the two delegations agree to consistently exchange information on films,
books, TV shows, magazines, etc. to use for the propaganda purposes of both sides.
29. Long-term cooperation plan between the Bulgarian and the Czechoslovakian
interior ministries in 1974-1976, Sofia, 6 March 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 898, л. 25-26.
Extract from the long-term bilateral cooperation plan to do with the “N” strand:
exchange of reports on registrations of local and foreign citizens, analysis of the passport
and visa system in capitalist states of interest, exchange of models of passports, birth
certificates, identification papers, etc.
30. Brief report on the cooperation in the area of foreign political intelligence between
the Bulgarian Department III-FMD and the Czechoslovakian comrades, Sofia, 20
September 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 246а, л. 138-139.
The document outlines the results of the meetings between the Bulgarian and the
Czechoslovakian side in the area of foreign political intelligence (FPI). The absence of
a signed long-term bilateral cooperation agreement in the FPI domain is highlighted
as a major flaw.
31. Brief report on issues to be addressed during the meeting with the Czechoslovakian
IS comrades, Sofia, 23 June 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 445, л. 37-38.

The organisation and structure of the unit dealing with Chinese and Albanian affairs,
operational guidance to the residency in Beijing and Tirana, forms and methods to
investigate Maoist organisations and friendship societies with China and Albania are
among the topics discussed.
32. Brief report on negotiations with the Czechoslovakian comrades under the “A”
strand of cooperation, Sofia, 5 July 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 279, л. 156-158.
The discussions cover the state of affairs in Yugoslavia, Albania, Romania, and China
in relation to the “A” strand, the agent-operational situation and work of the residency
in these countries, and the position of Western intelligence centres there.
33. Working paper on strengthening cooperation between the Bulgarian and the
Czechoslovakian intelligence agencies on the Balkans (supplementing the bilateral
cooperation agreement), Sofia, 20 December 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 124, л. 51-54.
The document deals with matters of mutual interest regarding Yugoslavia, Albania,
China, and the key lines of work in the area of joint AMs.
34. M
 emorandum from the Head of the FMD about a visiting Bulgarian delegation in
Prague, Sofia, 9 January 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 448, л. 10-15.
Members of the FMD-SS and the SMD-SS visit Prague to meet with peers from CSSR’s
intelligence and counter-intelligence services and discuss joint counter AMs against
Maoism and the Yugoslavian intelligence.
35. B
 ilateral cooperation plan between the Bulgarian Second Main Directorate and
the Czechoslovakian Second Directorate of the Federal Interior Ministry in 19801982, Sofia, 6 May 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12 а.е. 225, л. 1-6.
The parties agree to coordinate their joint counter-intelligence measures in relation to
China, Yugoslavia, Albania, and Greece to further strengthen their mutual efforts and
set concrete targets.
36. M
 emorandum about the Bulgarian visit of a delegation from the Investigation
Department in the Czechoslovakian city of Ostrava, Sofia, 14 December 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 351, л. 92-95.
The guests provide a comprehensive look on the structure of operation of the Investigation
Department, and give details on the organisation in the domain of secret services. In the
CSSR, there is a Federal Ministry dealing with SS matters, and two national ministries
dealing with militia affairs, each with its own investigation department.
37. I nformation about the collaboration between the Bulgarian Second Main
Directorate of the SS and the Second Directorate of the Czechoslovakian Interior
Ministry in 1982, Sofia, 18 November 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 436, л. 12-14.
Information and data on individual persons and institutions of interest to both parties
are exchanged, including with regard to foreign trade channels, economy, tourism, etc.,
with a positive emphasis on the successful cooperation on Yugoslavia-related matters.
38. B
 rief report on the cooperation between the Sixth Directorate – SS at the Bulgarian
MoI and the Tenth Directorate of the Interior Ministry of the CSSR, Sofia, 26
November 1982

45

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 436, л. 20-24.
The document highlights the positive aspects and results of bilateral cooperation as
regards enemy émigrés, opposing the Vatican’s “new Eastern politics”, etc. Attention
is drawn to missed opportunities for joint actions regarding the intelligentsia, youth,
sports, etc.
39. Memorandum about conversations with the superiors of the Eleventh Directorate
of the Czechoslovakian MoI on economic matters, Sofia, 20 January 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12 а.е. 533, л. 6-10.
Two main problems emerge in the economic sector of the CSSR: Western banks are
willing to grant loans to the CSSR provided that the country supplied thorough data on
the state of national economy; population supply with foodstuffs.
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40. Brief report on the cooperation with the Czechoslovakian comrades in relation to
the U.S. and NATO, Sofia, 16 May 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 664, л. 23-25.
An analysis is made of the outcomes of several jointly developed and implemented AMs
in relation to the U.S. and NATO. New ideas and proposals are given on taking AMs
against the U.S. space programme, preparing a document to demonstrate the discord in
the NATO headquarters concerning conventional and chemical weapons in particular.
41. Cooperation protocol signed between the Eleventh Directorate of the National
Security Corps of the CSSR, and the Fourth Directorate of the SS at the Bulgarian
MoI with regard to counter-intelligence in the national economy in 1986-1990, 13
January 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 13, а.е. 76, л. 1-7.
Ministers of interior of both countries reach an agreement on key issues of counterintelligence in the economy, with the intention to develop and strengthen their
partnership in the following sectors: coordination of counter-intelligence efforts on
capitalist industrial, commercial, and financial enterprises; detection of foreign agents
in the economy, etc.
42. Letter from the Deputy Head of Department VІІІ-FMD to the Head of the AM
Department of the First Directorate of the Czech Interior Ministry, Sofia, 18
January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 682, л. 1-2.
The letter reports the closing stages of the active measures known as ‘Long’, ‘Dovoz’,
and ‘Buddha’ prior to their final implementation and outcome.
43. Letter to the Head of the AM Department, FMD-SS, Sofia, 20 August 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 682, л. 32-33.
A comprehensive analysis of one of the most interesting joint AMs known as ‘Victim’.
The CSSR Intelligence Directorate publishes a bulletin with anti-American content on
behalf of the non-existent Inter Alliance of UNO, which is then distributed via Bulgarian
FMD channels in New York and Washington.
HUNGARY
44. Proposal on holding a meeting to exchange experience and settle technical details
of cooperation with experts from the Hungarian radio counter-intelligence, Sofia,
21 January 1955

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 3, а.е. 13, л. 1-2.
Hungarian radio counter-intelligence requests to exchange experience with their
Bulgarian peers, regarding the construction of a radio centre. By 1955, Bulgaria has
an already established independent technical centre for counter-intelligence purposes.
45. Agreement on performing the obligations provided for in the Hungarian-Bulgarian
Treaty on Mutual Assistance in Civil and Criminal Matters, Sofia, 30 December
1968
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 539, л. 75-79.
The agreement addresses crimes committed by citizens of one of the countries in the
territory of the other country, criminal prosecution and transfer of perpetrators, etc.
46. Order No. 1/73/1969 of the Hungarian Interior Ministry on decorating Bulgarian
SS and MoI officers with the Medal for Service to the Homeland: Class 1, Budapest,
3 June 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 560, л. 88.
Lieutenant-generals Angel Solakov, Mircho Spasov, Grigor Shopov, and others, are
awarded with medals by decision of the Workers’-Peasants’ Government of Hungary
for active contribution to the progress of the bilateral relations between the Hungarian
and the Bulgarian interior ministries.
47. Memorandum about conversations with executives from the Department of
External Surveillance at the Hungarian Interior Ministry, Sofia, 15 December
1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 741, л. 81-85.
The Hungarian delegation is provided with information about the organisation, working
methods and technical equipment used by the Bulgarian peer department. In turn,
Bulgarian interest is drawn to Hungarian practices and experience in surveillance of
targets in Yugoslavian territory.
48. Operations of Department ІІ, Sofia, 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 964, л. 58-59.
Provisions are made to hold experience exchange meetings in the field of agentoperational work against Greece, information exchanges on the state of Greek political
emigration in the contracting countries, and agent infiltration in Greek resistance
groups abroad.
49. B
 rief report on matters to be discussed between the Bulgarian Department ХІІІFMD-SS and the Hungarian delegation, Sofia [not dated]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 473, л. 5-6.
In the absence of a bilateral agreement in the field of economic intelligence, topics of
mutual interest are expected to come under discussion. Same are listed in the document.
50. M
 emorandum about topics of discussion with the Head of the AM Department of
the Hungarian Interior Ministry, Sofia, 21 April 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 538 раздел ІІІ, л. 62-64.
The purpose of the meeting is to discuss some additional questions brought up by the
Bulgarian side, the AM Department in particular. These include using Hungarian
intelligence channels on Greece-related matters, and implementing restrictive measures
against Radio Free Europe.
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51. Memorandum about meetings with representatives of the Hungarian Interior
Ministry, Sofia, 21 May 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 741, л. 97-99.
The purpose of the meeting is to exchange experience on organisational matters in
the counter-intelligence sphere, as regards trade companies and commercial activities
of capitalist countries. Further topics of discussion include surveillance of foreign
trade companies and industrial enterprises, and making sure that transportation and
counter-intelligence activities of the Ministry of Foreign Affairs, as far as targeted
enterprises are concerned, goes as planned.
52. Brief report about a visiting Bulgarian SS delegation to Budapest for discussing
the problems of intelligence in the postal sector, Sofia, 1 June 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 741, л. 100-107.
The Bulgarian delegation gets to see the technical equipment and latest methods of
handling and processing documents, with a focus on techniques for detecting encrypted
correspondence and exposing national traitors. The delegation is allowed into the
chemical laboratory and updated on its organisation and operation.
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53. Brief report on the cooperation with the Hungarian comrades in the area of
foreign political intelligence, Sofia, 20 November 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 246а, л. 148-149.
The document emphasises the absence of a bilateral cooperation and assistance
agreement in the area of foreign political intelligence, but points out that information
exchange on anti-NATO measures takes place on a regular basis. A proposal is made
to sing a long-term cooperation agreement with the Hungarian side, with a clear focus
on NATO, the U.S. and Western states in general.
54. Memorandum from the Head of the FMD-SS about a meeting with the Head of
the Hungarian First Directorate of the SS, Sofia, 13 November 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 440, л. 62-67.
The ID participants from both sides mutually discuss the decisions taken at the Helsinki
summit and the obstacles they face in operations under the ‘A’ and ‘N’ cooperation
strands. Both ID departments show strong interest in the recently formed Helsinki groups
in Western Europe set to monitor socialist states in accordance with the Helsinki decisions.
55. Brief report on the cooperation between Department V of the FMD-SS and its
peer formation in Hungary, Sofia, 3 June 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 441, л. 30-31.
A lot of information and experience on forms and methods of undercover work is
exchanged during the bilateral talks. Both sides agree to mutual exchange of model
documents and forms, equipment, as well as data on the operational aspects of work in
their countries of interest.
56. Brief report on potential topics in the AM sector to be discussed with the Hungarian
comrades, Sofia, 15 June 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 441, л. 25.
The stages of several upcoming joint active measures (AMs) in 1976 are mapped out. It
is advised to encourage coordinated efforts against the NATO South Wing.
57. C
 ooperation plan for 1977-1980 between the Military Counter-Intelligence
Directorate of the Bulgarian Interior Ministry and Directorate ІІІ/ІV of the
Hungarian Interior Ministry, Sofia, 3 May 1977

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 250, л. 1-9.
Reference is made to the main goal of ensuring the safety of the military forces of
both countries, and its many aspects, such as coordinating bilateral efforts in military
counter-intelligence to counter enemy subversion in the military.
58. Brief report on meetings with the Head of the Hungarian AM Department, Sofia,
10 October 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 213, л. 41-43.
The talks with the person in charge of the АМ Department of the Hungarian ID are
heavily focused on the Nessie Operation, which aims to deliver a blow against the
southeastern wing of NATO, and the Gendarme Operation of the Bulgarian FMD-SS.
59. Negotiation plan between the Bulgarian and the Hungarian delegations to
counteract ideological diversion and the actions of enemy émigrés, Sofia, 25
August 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 119, л. 57-60.
A decision is taken to focus future collaboration on the acquisition and exchange
of information on hostile émigrés, as well as the implementation of joint AMs
to advance propaganda and provoke further discord between the separate
organisations, etc.
60. S
 uggestions and observations of the Sixth Directorate of the SS as to the exchange
of experience on joint operations with Hungarian security services, Sofia, 28
March 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 114, л. 67-71.
It is considered necessary to exchange experience on how to implement joint active
measures against the ideological diversion of the enemy, and investigate Zionist,
nationalist, and emigrant centres of ideological diversion. A proposal is made to
engage in bilateral collaboration as regards church societies.
61. M
 emorandum about the visit of the new Hungarian resident in Athens to the
directorate for the purposes of exchanging experience, Sofia, 10 October 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 51, л. 24-25.
When a visiting Bulgarian delegation from Department VІІІ, FMD-SS goes to Hungary,
the Head of the Hungarian ID extends a request to his Bulgarian peers to aid the
establishment of the legal Hungarian residency in Athens.
62. M
 emorandum about the meeting between the heads of Department Х of the
Hungarian Second Main Directorate and Department VI of the Bulgarian
SMD-SS, Sofia, 27 May 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 266, л. 69-72.
The discussions cover Yugoslavia-related bilateral intelligence and counter-intelligence,
with an emphasis on the fact that the acquisition of military information has become
the priority of Yugoslavian intelligence services over recent years.
63. B
 rief report on the cooperation between the Bulgarian Second Main DirectorateSS and the Hungarian counter-intelligence, Sofia, 25 March 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 354, л. 14-16.
Yugoslavia-related measures are referred to as a good example of the successful
bilateral collaboration in the counter-intelligence sector by the heads of directorates.
Active agent assistance is provided across the spectrum of investigations.
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64. Memorandum about a visit to the Department for Retrieval of Operational
Documents of the Hungarian Interior Ministry, Sofia, 1 June 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1222, л. 15-17.
The purpose of the visit is information exchange on the new identification papers to
be introduced in England and the FRG, the ways to produce watermarks, and the
techniques to prepare water soluble printing ink.
65. Telegram to the Intelligence Department of the Hungarian Interior Ministry
outlining the progress of the Antonov case, Sofia, 14 February 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 659, л. 136-138.
The telegram provides an overview of the investigation of the attempted assassination
of the Pope. A set of measures are defined to negate the harmful effects of the Pope
meeting and forgiving Ali Ağca on Bulgaria.
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66. Memorandum about a Budapest meeting with representatives of the Third Main
Directorate of the Hungarian Interior Ministry on matters of religion, Sofia, 8
October 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 131, л. 126-134.
The document provides a comprehensive look on Hungarian party and government
policy and stand on church, clergy and believers. It also briefly covers the new policy
towards the church, aiming to warm nearly six million Christians to the socialist idea.
POLAND
67. Minutes from the meetings of the representatives of external surveillance
departments at the Interior Ministry of the Polish People’s Republic (PPR) and
the Bulgarian Committee for State Security (CSS), Sofia, October 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 341, л. 22-24.
The purpose of the bilateral talks is to share experience and information on radio
systems and connection techniques used by both sides, hidden photographic devices,
organisation of operational transportation, and exchange technical equipment, if
necessary.
68. Brief report on Greece-related information provided by the Polish comrades at
the bilateral intelligence meeting, Sofia, 14 March 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 851, л. 62-65.
The document is a comprehensive analysis of U.S. policy towards Greece, with an
emphasis on the fact that by supporting the junta and the coup d’état the U.S. has
benefited less than expected and has compromised itself. Fluctuating U.S. politics in
regards to Cyprus aggravate the Turkish-Greek relations.
69. Report on the visit of a Bulgarian SS delegation to the department for retrieval of
operational documents at the Polish Interior Ministry, Sofia, 11 April 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 357, л. 68-74.
The discussions with the Polish colleagues focus on experience exchange and cover the
following strands: methods and characteristics of negative retouch, preparing paper
for Italian ID cards, physicochemical security features of paper, colorant analysis, etc.
70. Memorandum about the outcomes from the visit of the Polish comrades, Sofia, 19
August 1969

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 227, л. 3-7.
The possibilities for joint AMs to influence Greek political émigrés in Europe are
discussed. An agreement is reached to engage in bilateral surveillance over A.
Papandreou and his circles, and exercise influence over same.
71. Brief report on conversations with the Head of the AM Department of the Polish
Interior Ministry and the agreements reached, Sofia, 21 January 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 744, л. 16-17.
The representatives of the AM Department of the FMD-SS commit to review and report
on matters of interest to their Polish peers: the Culture Centre in Paris, the Vatican and
its methods of subversion, Zionist centres in Europe.
72. Proposal on exchanging experience with the Bureau of Investigation at the Polish
Interior Ministry, Sofia, 3 June 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 744, л. 14-15.
The Bulgarian and Polish investigation authorities are expected to exchange
information related to prevention and signaling of anti-state crimes, cooperation with
the mass media, the use of investigation material for counter-propaganda purposes,
misinformation, etc.
73. M
 emorandum from the Deputy Head of the FMD-SS, Colonel Ivan Ivanov, Sofia,
28 January 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 853, л. 133-134.
Based on data provided by the official representative of the Polish ID in Bulgaria,
workers have not yet returned to work, despite the strikes and protests being over,
which is considered a display of rebellion against the government. Demonstrations
have passed their peak, according to the Polish officer.
74. B
 rief report on issues to be discussed with the Polish comrades, Sofia, 17 May 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 853, л. 178-181.
The main topics of interest to the FMD-SS include Turkish and Greek citizens that can
be used as an intelligence force against Greece and Turkey, the potential agent activities
in relation to the Greek émigrés in Poland, Papandreou, Karamanlis, Theodorakis,
etc., in particular.
75. M
 emorandum about discussions on Greece- and Turkey-related matters during
the visit of a Bulgarian FMD delegation to Poland, Sofia, 1 June 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 855, л. 17-20.
The meetings end with the conclusion that Polish intelligence has done an average job
on Greece- and Turkey-related matters. The division responsible for this line of work
is part of the department reporting on NATO and its organisations in Europe. Polish
interest in Turkey and Greece is only due to their membership in NATO.
76. Brief report on the meeting between the operational-technical services of the
intelligence directorates of the Bulgarian and the Polish interior ministries, Sofia,
7 February 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 350, л. 31-35.
The visit of the Polish delegation is used to negotiate the delivery of a set of Zeus booths
for coded or secret communication. It becomes clear that Polish intelligence efforts
in the field of operational techniques are concentrated on close-distance USW and
long-distance SW agent radio transmissions, operational chemistry and phototechnics,
provision of technical equipment to secret areas, checking for tapping equipment, etc.
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77. Topics to be discussed with the Polish comrades as regards Israel and Zionism,
Sofia, 11 November 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 429, л. 22.
The Bulgarian SS services are interested in the organisation, methods and forms of
work; systems and techniques to investigate Israeli citizens in Poland, representatives
of international Zionist organisations. In turn, they offer cooperation in their areas of
expertise.
78. Brief report about Israel-related topics of which the Bulgarian State Security is
expected to inform their Polish comrades, Sofia, 11 November 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 429, л. 17-21.
The organisation and main lines of intelligence on Israeli matters are special points of
attention. The Bulgarian side introduces their Polish peers in the intelligence domain
to its methods and forms of action as regards international formations and Zionism.

52

79. Memorandum from the Head of the FMD-SS about the visit to Sofia of a fourmember delegation from the First Department of the Polish Interior Ministry,
Sofia, 1 December 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 429, л. 72-79.
The bilateral meeting covers measures against Maoism and Zionism, as well as
information and analytical work. The emphasis is on the problems of Israeli emigration
and their demands to have the property of Jewish émigrés paid off.
80. Information No. 337 about Western diplomats in Bulgaria displaying interest in
events taking place in Poland and the Moscow meeting of Warsaw Pact countries,
Sofia, 12 December 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.12, а.е. 414а, л. 48-51.
The document attempts an analysis on Polish events, and the likely future scenarios
depending on possible Soviet intervention, and whether Western military counter
actions will only extend to ensuring their national security. Reference is made to
opinions of ambassadors of Western countries.
81. Memorandum from the Head of the FMD about the visit of a Polish SS delegation,
Sofia, 16 February 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 116, л. 10-19.
Pre-defined agenda items include external counter-surveillance, ideological diversion,
NATO- and Vatican-related agent-operational activity. The domestic political situation
in Poland and the fear of new strikes and confrontations are nonetheless the primary
focus of attention.
82. B
 rief report on implemented active measures of keeping track and countering
Western interference on Polish territory, Sofia, 3 April 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 118, л. 11-13.
The purpose of the active measures, jointly developed and implemented by Polish and
Bulgarian security authorities, is to expose the intervention of Western intelligence
agencies in Polish domestic affairs. Mention is made of some key operations in
Lebanon, Turkey and Spain, etc.
83. Brief report about issues in the AM field to be discussed with the Polish comrades
in Sofia, Sofia, 10 February 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 664, л. 1-3.
All matters of discussion for the upcoming meeting concern the so-called “Antonov

case”, the outcome of already implemented active measures, and the possible means of
influence on the Pope and Vatican circles.
84. C
 oded telegram to the Minister of Interior notifying of measures taken as regards
the “Antonov case”, Warsaw, 6 March 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 659, л. 9-10.
Polish services actively engage in denouncing the campaign against Antonov, blaming
Western special services for masterminding the attempt on the Pope’s life. A massive
propaganda machine is set up. The Pope’s visit to Poland in 1983 creates the perfect
conditions to vigorously influence the Pope and Western church eparchies regarding
“the Antonov case”.
85. M
 emorandum about the cooperation in the field of active measures with the
Intelligence Directorate of the Polish Interior Ministry, Sofia, 10 April 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 659, л. 11-13.
The heads of both agencies rate their collaboration highly despite temporary breaks
in the process. The Polish side welcomes Bulgarian post-1968 AMs in support of the
Polish government, while Bulgariаns appreciate the Polish action against the ongoing
anti-Bulgarian campaign following the Pope’s assassination attempt.
86. Brief report on U.S.-related talks with the Polish comrades, Sofia, 29 April 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 120, л. 64-66.
The main topics of discussion include: agent-operational situation in the U.S., targets
of agent infiltration, operations of U.S. special services against socialist countries,
U.S.-related action and investigation from the territories of third countries, etc.
87. B
 rief report on conversations with the Head of the AM Department of the First
Department of the Polish Interior Ministry, Sofia, 5 May 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 120, л. 55-58.
Due to years’ absence of communication between the two departments, the main
lines of action and potential joint AMs, as well as potential methods and means of
implementation are discussed.
88. A letter of thanks to the Polish Minister of Interior, Sofia, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 670, л. 1-2.
With the trial and acquittal of Sergey Antonov, the Bulgarian Minister of Interior
expresses gratitude to his Polish counterpart for his cooperation and support in
exposing the anti-Bulgarian campaign.
89. B
 rief report on joint activities with the Polish comrades in the AM field, Sofia, 27
April 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 692, л. 27-30.
AMs are heavily implemented in the counter-intelligence domain, Radio Free Europe
being the primary target. Collaboration in the economic sphere, with an emphasis on
Turkish-EEC relations, is the second major line of work.
ROMANIA
90. J oint action plan of the Romanian and the Bulgarian State Security services
against the number-one enemy – the U.S., Sofia, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 777, л. 32-37.
Turkey- and Greece-related bilateral measures include: access to information for persons
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employed at the U.S. and U.K. embassies in Ankara and Athens, information exchange
on the NATO intelligence department of the NATO Mediterranean headquarters in
Izmir, opening of dossiers and files on the Goryanin Radio Station.
91. C
 ooperation agreement between the Romanian and the Bulgarian security
authorities in the counter-intelligence domain, [not dated] 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 349, л. 74-78.
The agreement highlights the importance of bilateral cooperation in the counterintelligence sphere regarding the Danube and Black Sea ports. The sides agree to
participate in exchange of records and data on crew members from capitalist states,
who are found to spy or scout for the capitalist camp.
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92. Additional notes on conversations with the Romanian comrades, [not dated] [s.l.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 942, л. 11-13.
The document provides a comprehensive look on the structure of work of the legal
residency abroad and at the Central Directorate, with special attention to the
organisation of jobs under cooperation strand “N” (contacts with connections abroad,
verification of character backgrounds for illegal residents, etc.).
93. Experience exchange programme between the Bulgarian and the Romanian
interior ministries to counter the aggressive campaigns of churches and sects,
Sofia, 1 October 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 746, л. 48-49.
The meeting ends with a decision to implement joint actions during international church
conferences and seminars, the World Council of Churches, in particular, with the aim
to counteract the advances of sects and churches in the socialist bloc.
94. Potential topics of discussion about sects and churches at the meetings with the
Romanian comrades, Sofia, 1 October 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 746, л. 46-47.
The exchange of experience on how to deal with sects and churches in either country,
the illegal channels of import of religious literature to Romania, and the Romanian
countermeasures thereto, are among the priorities.
95. Memorandum about the Bulgarian visit of a Romanian delegation from the
external surveillance department, Sofia, October 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 745, л. 157-159.
A five-member delegation from the Department for External Surveillance of the
Romanian Council for State Security visits the Bulgarian towns of Plovdiv, Bourgas,
Varna, and Rouse. Local heads of SS divisions introduce the guests to working methods
in the field, implemented on both town and district levels.
96. Information on the visit of the West German Minister of Interior to Romania, and
the suspended official visit of the East German party and government delegation
to Romania, 15 May 1971 (in the Russian language)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 853, л. 209-210а.
The potential bilateral partnership of interior ministries is the focus of discussions
during this unprecedented meeting. Genscher’s visit is the reason to suspend the visit
of the East German government delegation, and delay the signing of the cooperation
agreement between the German Democratic Republic and the Socialist Republic of
Romania.

97. M
 emorandum from the Deputy Head of the SMD-SS about the visit to Romania
of a Bulgarian delegation from the SMD-SS on matters of economic counterintelligence, Sofia, 28 May 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 1638, л. 1-13.
The purpose of the Romanian visit is to exchange experience on counter-intelligence
in the economy. The Bulgarian delegation is introduced to the goals and tasks of the
Romanian Directorate for Economic Intelligence. Both parties update each other on
the structure and organisation of work in the economic intelligence sector.
98. I nstructions of the Minister of Interior concerning an upcoming visit of a Bulgarian
SS delegation to Romania, Sofia, [not dated]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 944, л. 64-66.
The Minister gives explicit instructions to Bulgarian delegation members leaving for
Bucharest: express disagreement with the Romanian opinion on having independence
from the blocs, and with the general course of Romanian foreign policy; assert the
principles of the socialist community.
99. B
 rief report on the organisation of counter-intelligence measures at the Romanian
Intelligence Directorate (ID), Sofia, 20 December 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 944, л. 103-107.
The purpose of talks is to introduce the Bulgarian delegation to the methods and ways
of the ID of the Socialist Republic of Romania (SRR) to organise counter-intelligence
campaigns, and their main goals: take care of diasporas, investigate members of the
emigration wave, infiltrate intelligence and counter-intelligence formations of the
enemy.
100. M
 emorandum from the head of the FMD-SS about the visit of a Bulgarian
delegation to SR Romania, Sofia, 21 December 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 944, л. 77-85.
Romanian partners explain restructuring processes taking place in the intelligence
domain at the initiative of the President Ceausescu who seeks to enhance the role of
the intelligence apparatus. New departments are established, one of which specifically
focused on matters of emigration.
101. Brief report on Romanian-Albanian relations, Sofia, 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 279, л. 115-117.
The document provides a brief summary of the post-1963 progress of AlbanianRomanian relations and their evolution from a complete standstill to normal, with
much of the credit going to the Romanian side. The only exclusion remains party
connections which take longer to re-establish.
102. Memorandum about conversations with Romanian SS officers on matters of
counter-terrorism, Sofia, 8 July 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 146, л. 4-10.
The two parties agree to update each other on the passing of individuals associated with
Arab and other terrorist groups through Romanian territory, as well as the movement
of Arab students from Bucharest to Sofia and back. The Romanian delegation provides
a report on domestic terrorist acts directly related to Arab students, and on their
organisation of anti-terrorist activity.
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103. Agreement protocol between the Bulgarian and the Romanian interior ministries
on preventing and combating terrorist subversion, Gyurgevo, 30 July 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 146, л. 26-29.
Given the escalation of terrorist activities on a global scale, the two countries agree to
take all measures necessary to avert terror on domestic soil, and exchange intelligence
on terrorist organisations.
ALBANIA
104. Minutes from the negotiations between the Bulgarian and the Albanian interior
ministries, Sofia, December 1955 (in the Russian language)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 847, л. 110-112.
The two contracting parties agree to provide character background and identification
papers to intelligence officers operating on Turkish and Greek territory under
conditions of reciprocity, and to combine forces against enemy émigrés or their Turkeyand Greece-based leaders.
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105. P
 roposal on potential solutions to questions raised by the Albanian comrades
and other topics of discussion, Sofia, 28 October 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 847, л. 16-18.
A comprehensive review of the ways and joint tactics to place agents in Turkish and
Greek territory, and to engage in joint operational strategies. Alternative solutions
are discussed to commission, through official and clandestine channels, SS agents to
Turkey masquerading as emigrants of Albanian or other origin temporary residing in
Bulgaria.
106. Proposal to hold a meeting with the Albanian Deputy Minister of Interior, Sofia,
12 November 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 847, л. 14-15.
The Albanian side makes a proposal to have an official bilateral meeting to discuss
urgent matters of cooperation pertaining to Albanian enemy émigrés in Turkey and
Greece.

