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вЪвеДение

Документалният сборник „Държавна сигурност и научно-техническото разузна-
ване“ е издание от поредицата „Из архивите на ДС“. Съставен е изцяло от документи, 
съхранявани в централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия. 

Досега темата за научно-техническото разузнаване не е изследвана задълбочено 
в исторически аспект1. Причината бе ограниченият достъп до архивните материали 
на тази специализирана служба на външното разузнаване в Народна република Бъл-
гария. След предаването на архива на Първо главно управление (ПГУ) на Държавна 
сигурност от Националната разузнавателна служба (НРС) на съхранение в архива 
на Комисията се създаде възможност за по-широк достъп до това документално на-
следство.

Научно-техническото отделение в Първо главно управление на Държавна сигур-
ност е създадено през 1959 г. През първите години на съществуване на това специ-
ализирано разузнавателно отделение то не развива почти никаква дейност. В средата 
на 60-те години на ХХ век обаче наблюдаваме как бързо набира скорост по отноше-
ние на възложените му по-сериозни задачи. Изпълнението им постепенно довежда 
до бързото разгръщане на неговите мащаби, а сформираният VII отдел в ПГУ-ДС 
пристъпва към същността на своята работа.

Първоначално оперативният състав е малък, но с течение на времето численост-
та се променя. Разбира се, и задачите, поставяни от държавното ръководство, са все 
повече и по-значими. Не е за пренебрегване фактът, че висшето държавно ръковод-
ство обръща особено внимание на научно-техническото разузнаване. Трябва да се 
отбележи, че всички големи промени в неговата структура стават със санкцията на 
самия Тодор Живков. 

Условно развитието на научно-техническото разузнаване може да бъде разделе-
но на два етапа. Първият е от неговото създаване до края на 1979 г., а вторият е от 
началото на 1980 г., когато статутът на отдела е променен и е създадено Управление: 
Научно-техническо разузнаване (УНТР) в рамките на ПГУ-ДС. Безспорен връх в 
неговото съществуване е втората половина на 80-те години на ХХ век. Ролята, която 
изиграва техническото разузнаване за развитието на НР България, е значителна. В 

1 Има налични мемоари на оперативни работници от разузнаването, в които се засягат отделни 
фрагменти от съществуването на научно-техническото разузнаване. Виж напр.: Бояджиев, Тодор – 
Разузнаването – ИК „Труд“, София, 2000 г.; Станков, Димо – След дълго мълчание – 42 години в бъл-
гарското разузнаване – ИК „АСИ“, 2005 г.; Ананиев, Коста – Външното разузнаване на България – ИК 
„Колинс – 5“, 2008 г.; Начев, Йордан – Разузнавателните доктрини на ХХI век – ИК „Труд“, 2013 г.   По 
темата има и отделни статии на Христов, Христо в: www. Desebg. com
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документите ясно проличава желанието на ръководството на управлението да кон-
тролира, подпомага и ръководи основните направления в тогавашната социалисти-
ческа икономика.

Сборникът „Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване“ включва 
най-значимите документи, които ясно очертават облика на неговата дейност в пери-
ода от 1959 до 1990 г. Направеният подбор е от над 400 архивни единици. Включе-
ните в сборника документи са 96 на брой и преобладаващо са от служебния архив 
на НРС (ПГУ-ДС). Има също и документи от служебния архив на Министерството 
на вътрешните работи. Документите от НРС (ПГУ-ДС) са от фонд 9, описи 2, 3 и 4; 
а тези от МВР са от фонд 1 - Секретариат и фонд 66 – Решения „Б“ на Политбюро и 
Секретариата на ЦК на БКП за периода 1946–1989 г.

При подредбата на документите е използван тематично хронологическият под-
ход. Тематично те са обособени в три части, като всяка една е разделена на няколко 
подтеми. Първата част включва основните документи, регламентиращи дейността на 
научно-техническото разузнаване, които са обособени в четири отделни тематични 
раздела. В първия раздел са включени заповеди, инструкции, решения на Политбю-
ро на ЦК на БКП и разпореждания на Министерския съвет; във втория са представе-
ни структурни документи; в третия раздел е показана задграничната дейност на НТР 
и в четвъртия раздел са публикувани схеми и графики, свързани със структурата на 
управлението. По-интересните документи от тази част са: 

Документ № 2: Решение № 141 на Министерския съвет за назначаване на съвет-
ници в някои министерства по въпросите за използване на чуждия опит в областта 
на науката и техниката;

Документ № 6: Заповед на министъра на вътрешните работи за организация на 
дейността на органите на МВР по придобиване на научна, техническа и икономи-
ческа информация, с която се определя водещата роля на ПГУ-ДС като ръководен 
фактор по придобиването, отчитането, контрола по използването, внедряването и 
предоставянето на научна, техническа и икономическа информация в страната и 
братските социалистически страни;

 Документ № 9: Решение „Б“ № 17 на Политбюро на ЦК на БКП, което тран-
сформира отдел НТР в Управление Научно-техническо разузнаване. В документа се 
съдържат данни относно отпуснатите допълнителни щатни бройки и се поставят ва-
жни организационни въпроси;

Документ № 16: Предложение за подобряване работата на ПГУ–ДС по обслуж-
ване на икономиката, в което са изброени девет точки за подобряване на работата, 
като на първо място е предложено да бъдат обединени отдели VII и ХIII;

Документ № 24: Предложение за организационните мерки за изпълнение на Ре-
шение № 5 от 30 септември 1986 г. на Партийно-държавната комисия по научно-тех-
ническа политика, с което се предвижда създаването на отдел 05 в УНТР за ръковод-
ство на специализираната фирма по проектите НЕВА и МОНБЛАН;

Документ № 25: Справка за разработване на оперативни прикрития във връзка с 
преустройството и открилите се икономически възможности за създаването на нов 
вид прикритие – „депозитна къща“;

Документ № 26: Резолюция до др. Манчев, в която се разясняват възможностите 
за създаване на специфична банка, която да е собственост на ПГУ-ДС;



9

Документ № 27: Концепция за нови форми на работа на отдел 05, УНТР в усло-
вията на фирмената организация на народното стопанство, която предвижда създа-
ването на явни и неявни офшорни фирми в капиталистическите държави и фирми с 
ограничена отговорност на територията на страната, като в перспектива се предвиж-
да създаването на банково специализирано звено на УНТР;

Втората част от сборника включва документи, отчитащи оперативната дейност 
на научно-техническото разузнаване. В тази част тематичните раздели са пет: го-
дишни отчети за дейността на НТР; придобиване и внедряване на информация; до-
кументи от съвещания с оперативния състав; документи до ПБ на ЦК на БКП, до 
Министерския съвет, лично до Тодор Живков; проблеми пред техническото разузна-
ване и предложения за подобряване на работата. В тази част акцент поставяме върху 
следните документи: 

Документ № 55: Справка за проведени мероприятия в областта на банковото 
дело, в която са описани действията и схемата, по която се придобиват голямо коли-
чество акции.

Документ № 69: Входяща шифрограма относно изпълнението на проект „Нева“, 
с която се информира, че поради настъпването на икономически и финансови про-
блеми е необходимо преосмисляне на бъдещата работа и подготовката за унищожа-
ване на документи, даващи възможност за дискредитиране на партньори при офици-
ализиране на извършваната дейност.

Документ № 70: Входяща шифрограма относно проектите „Нева“ и „Монблан“, 
от която става ясно, че след проведена среща с партньора по проектите се предлага 
вземането на мерки по „изчистване“ и „унищожаване“ на наличните материали, ко-
ито могат да дадат доказателства на „бъдещите правителства по конкретни фирми, 
лица и форми на реализация“.

Документ № 71: Изходяща шифрограма за прилагането на новата концепция 
на държавното ръководство, основаваща се на надпартиен принцип. НРС трябва да 
преосмисли своите задачи, като при изпълнението на които трябва да се спазва най-
строго принципът на незасягане на националната сигурност и да не се увреждат 
националните интереси на страните – домакини.

Третата част е озаглавена: Сътрудничество. Тя включва 9 тематични раздела: 
съвместни срещи със социалистическите разузнавания; взаимодействие – със Съвет-
ския съюз; с Германската демократична република; с Чехословашката социалисти-
ческа република; с Унгарската народна република; с Полската народна република; с 
Куба; с други поделения на МВР и отдели на ПГУ; с други министерства и ведомства 
в НРБ. По-интересните документи в тази част са:

Документ № 76: Доклад от Иван Йорданов, началник отдел VII при Управле-
ние I – КДС, 6 юни 1966 г. Свързан е с командировка в Москва за изучаване на съ-
ветския опит в областта на научно-техническото разузнаване. В доклада са описани 
структурата и основните направления, по които работи НТР към Първо главно упра-
вление на КГБ, начините на заплащане на получената информация и агентурно-опе-
ративната  обстановка в разузнаваните страни;

Документ № 91: Докладна записка относно съвместната дейност с окръжните 
управления на МВР в страната през 1980 г., в която са отчетени резултатите от взаи-
модействието с окръжните управления на МВР;
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Документ № 94: Положение за съвместна работа на Държавния комитет за наука 
и технически прогрес (ДКНТП) и МВР по набиране, оценка и реализация на научно-
техническата информация, придобита по официален и неофициален път. Посочва се 
кой има задължение да събира научно-техническа информация; създава се коорди-
национен орган, който да определя основните задачи за придобиване на информация 
по официален и секретен път; определят се начините за заплащане на получената 
информация и контролът по нейната реализация; организират се работни групи в 
представителствата на НРБ в капиталистическите страни, ръководени от МВР, но 
под прикритието на ДКНТП.

* * *

В дигиталния вариант на сборника са включени 359 документа, които доприна-
сят в по-голяма степен за съставяне облика на УНТР. Между тези документи има и 
такива, които не са публикувани в цялост поради твърде големия им обем. Подбрани 
са онези страници от тях, които дават по обобщена информация. Такива документи 
са: № 75: Отчет за агентурно-оперативната и информационна работа на отдел VII, 
ПГУ – ДС през 1974 г., 20 декември 1974 г.; № 76: Отчет за агентурно-оперативната 
и информационната работа на отдел VII, ПГУ-ДС през 1975 г., 22 декември 1975 г.; 
№ 77: Отчет за агентурно-оперативната и информационната работа на отдел VII, 
ПГУ-ДС през 1976 г., 22 декември 1976 г. 

Настоящият сборник съдържа един документ, който е публикуван в сборника 
„ДС – структура и основни документи“ от поредицата „Из архивите на ДС“. При-
чината е неговата важност при разработването на темата за научно-техническото раз-
узнаване. Това е документ № 3: Временна инструкция за организацията на работата 
на НТР при ПГУ-ДС от 19 ноември 1976 г., с която се очертават основните насоки 
на работа, структурата и задачите на отрасловите и задграничните резидентури и 
отделение „Информация и анализ“ на НТР. 

В разширения електронен вариант също има документи, публикувани в други из-
дания на Комисията, като Документ № 234: Справка за работата на отдел VII, ПГУ – 
ДС по изпълнение на мероприятията за взаимодействие на ПГУ-ДС и ПГУ-КГБ от 
9 март 1974 г.; Документ № 235: Справка относно обмена на научно-техническата 
информация от 14 януари 1975 г.; Документ № 240: Справка относно състоянието 
и развитието на информационния обмен между отдел VII, ПГУ – ДС и Управление 
НТР – КГБ през периода 01.01.1976 – 30.04.1978 г., 20 май 1978 г.; Документ № 242: 
Докладна записка относно: проведена командировка до НТР – КГБ по въпросите 
на изграждането на автоматизирана информационна система на НТР, ПГУ-ДС, 13 
ноември 1980 г. , които са публикувани в дигиталния вариант на сборника „КГБ и 
ДС – връзки и зависимости“.  

Документ № 35: Докладна записка от генерал-майор Васил Коцев – началник 
ПГУ-ДС относно изграждане на резидентури на НТР в някои министерства, 1975 г.; 
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Документ № 182: Докладна записка до първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков 
за предоставяне на места за работници от НТР към някои отраслови министерства от 
10 юни 1975 г. и Документ № 198: Задачи и статут на представителите на ПГУ-ДС в 
отрасловите министерства, 30 септември 1975 г., са включени в разширения електро-
нен вариант на сборника „ДС - структура и основни документи“.

Документалният сборник „Държавна сигурност и научно-техническото разуз-
наване“ за първи път дава възможност на изследователите да се докоснат до такъв 
голям обем от оригинални материали, които безспорно ще осветлят много интересни 
моменти от историята на близкото минало на тайните служби на НР България.  

ОТ СъСТавИТелИТе
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IntRoDUCtIon

Documentary collection “State Security and the Scientific and Technical Intelligence” 
is an edition of the series “In the Archives of the State Security.” It is composed entirely 
of documents stored in the centralized archive of the Commission for Disclosure of 
Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and 
Intelligence Services of the Bulgarian National Armed Forces.

So far, the topic of scientific and technical intelligence has not been studied in depth in 
historical perspective1. The reason for that was the limited access to archival material of this 
specialized service of the foreign intelligence in People’s Republic of Bulgaria. Following 
the transfer of the archives of First Main Directorate (FMD) of the State Security from the 
National Intelligence Service (NIS) to the archives of the Commission was established a 
wider access to this documentary heritage.

Scientific and Technical Intelligence Department to the First Main Directorate of State 
Security was established in 1959. During the first years of existence of this specialized 
intelligence unit, it had not performed any activity. In the mid-1960s of the twentieth 
century, however, we see how quickly it progressed in terms of the serious tasks assigned. 
Their implementation had gradually led to the rapid deployment of its size, while the VII 
Department to the First Main Directorate of State Security had proceeded to the nature of 
their work.

The initial operational staff was small in numbers, but over time the numbers had 
changed. Of course, the tasks posed by the state government were becoming more and 
more important. We should not ignore the fact that senior officials were paying particular 
attention to the scientific and technical intelligence. It should be noted that all major changes 
in its structure had been made with the sanction of Todor Zhivkov himself.

Basically, the development of the scientific and technical intelligence can be divided 
into two stages. The first stage covers the period from its formation to the end of 1979 
and the second stage is from 1980, when the status of the department was changed to 
Scientific and Technical Intelligence Directorate (STID) within the First Main Directorate 
of the State Security. Undisputed peak in its existence is the second half of the 80s of the 
twentieth century. The role played by the technical intelligence for the development of 
People’s Republic of Bulgaria is significant. The documents clearly show the desire of 
the leadership to monitor, support and manage the main directions of the then socialist 
economy.

1 There are some memoirs of intelligence operatives available, which concern individual fragments 
of the existence of scientific and technical intelligence. See, eg.: Boyadziev, Todor – The Intelligence – 
Publishing House “Labour” Sofia 2000; Stankov, Dimo – After a Long Silence – 42 years in the Bulgarian 
intelligence – Publishing House “ASI” 2005; Ananiev Kosta - Foreign Intelligence of Bulgaria – Publishing 
House “Kolins – 5” 2008; Natchev, Jordan – Intelligence Doctrines of the XXI Century – Publishing House 
“Labour” 2013. There are separate articles on this topic by Hristov Hristo at: www.Desebg.com  
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The documentary collection “State Security and the Scientific and Technical 
Intelligence” contains the most important documents that clearly outline the image of its 
activities in the period from 1959 to 1990. More than 400 archival units were selected. The 
documentary collection contains 96 documents, predominantly from the official archives 
of the National Intelligence Service (First Main Directorate – State Security). There are 
also documents from the official archives of the Ministry of Interior. Documents from the 
National Intelligence Service (First Main Directorate – State Security) are from Fund 9, 
inventories 2, 3 and 4; and those of the Ministry of Interior are from Fund 1 - Secretariat 
and Fund 66 - Decisions “B” of the Politburo and Secretariat of the Central Committee of 
the Bulgarian Communist Party for the period 1946 – 1989.

The thematically chronological approach is used in the arrangement of the documents. 
Thematically, they are divided into three parts, each divided into several subtopics. The first 
part includes the main documents regulating the activities of the scientific and technical 
intelligence, which are divided into four separate thematic sections. The first section includes 
orders, instructions, decisions of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party and the Council of Ministers; the second sections contains structural 
documents; the third section shows the overseas activities of the scientific and technical 
intelligence and the fourth section contains charts and graphs related to the management 
structure. Some interesting documents in this section are:

Document № 2: Decision № 141 of the Council of Ministers to appoint advisors in 
some ministries on the use of foreign experience in the field of science and technology;

Document № 6: Order of the Minister of Interior for organization of the Ministry of 
Interior’s activities in obtaining of scientific, technical and economic information, which 
determines the leading role of First Main Directorate to the State Security as a guiding 
factor in the obtaining, reporting, control, implementation and provision of scientific, 
technical and economic information in the country and the fraternal socialist countries;

Document № 9: Decision “B” № 17 of the Politburo of the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party, which transforms the Scientific and Technical Intelligence 
Department into Scientific and Technical Intelligence Directorate. The document 
contains information concerning the allocation of additional personnel and the important 
organizational issues;

Document № 16: Proposal for improvement of the work of First Main Directorate 
to State Security in relation to the economy , which lists nine points to improve the 
performance, as it is first proposed to merge departments VII and XIII;

Document № 24: Proposal for organizational measures for implementation of 
Decision № 5 dated 30 September 1986 of the Party State  Commission on Scientific and 
Technology Policy, which provides for the creation of Department 05 within the Scientific 
and Technical Intelligence Directorate to govern the specialized company dealing with the 
NEVA and MONBLAN projects;

Document № 25: Reference for development of covert operations related to the 
reorganization and the economic opportunities discovered for the creation of a new kind of 
cover – “deposit house”;

Document № 26: Resolution to Mr. Manchev, which explains the possibilities of 
establishing a specific bank owned by the First Main Directorate to State Security;

Document № 27: Concept for new forms of work of Department 05, Scientific and 
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Technical Intelligence Directorate in terms of business organization of the national 
economy, which provides for the creation of explicit and implicit offshore companies in 
the capitalist countries and limited liability companies in the country, as it provides for 
the establishment of a specialized banking unit of the Scientific and Technical Intelligence 
Directorate;

The second part of the documentary collection includes documents reflecting the 
operational performance of the scientific and technical intelligence. In contains five thematic 
sections: annual activity reports of the scientific and technical intelligence, acquisition 
and implementation of information; documents from meetings with the operational staff; 
documents to the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, 
to the Council of Ministers, personally to Todor Zhivkov; problems facing the technical 
intelligence and suggestions for improving performance. In this section, we put emphasis 
on the following documents:

Document № 55: Reference on activities carried out in the   banking sphere, which 
describes the actions and the pattern to acquire a large amount of shares.

Document № 69: Incoming cryptogram on the implementation of the NEVA project, 
which informs that due to the presence of economic and financial problems, it is necessary 
to reconsider the future work and the preparation for destruction of documents enabling 
discrediting of partners in formalizing the performed activity.

Document № 70: Incoming cryptogram on the NEVA and MONBLAN projects, from 
which it is clear that after a meeting with the projects partner, it was proposed to take 
measures on the “clearing” and “destroying” available materials that can give evidence for 
“future governments on specific companies, individuals and forms of realization.”

Document № 71: Outgoing cryptogram on the implementation of the new concept of 
the state government based on non-partisan approach. National Intelligence Service has to 
reconsider its tasks, as during implementation it should follow closely the principle of not 
affecting national security and not harming national interests of host countries.

The third part is entitled “Cooperation”. It includes nine thematic sections: joint 
meetings with socialist intelligence services; interaction - with the Soviet Union; German 
Democratic Republic; Czechoslovak Socialist Republic; People’s Republic of Hungary; 
People’s Republic of Poland; Cuba, with other divisions of the Ministry of Interior and 
departments to First Main Directorate, with other ministries and departments in the People’s 
Republic of Bulgaria. Some interesting documents in this section are:

Document № 76: Report by Ivan Yordanov, Head of Department VII to Directorate 
1 – Committee for State Security, 6 June 1966. It is about a secondment to Moscow to 
study the Soviet experience in the field of scientific and technical intelligence. The report 
describes the structure and the main directions of the Scientific and Technical Intelligence 
Unit to the First General Directorate of the KGB, the ways of payment for information 
received and the intelligence and operational situation in the countries under intelligence;

Document № 91: Note on the joint work with the district directorates of the Ministry of 
Interior in the country in 1980, which reports the results of the interaction with the district 
directorates of the Ministry of Interior;

Document № 94: Joint work of State Committee for Science and Technological Progress 
and the Ministry of Interior for recruitment, evaluation and implementation of scientific and 
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technical information obtained through official and unofficial ways. It specifies who has 
the obligation to collect scientific and technical information; it is established a coordinating 
body to define the main tasks for obtaining information through official and secret ways; 
determines the way of payment for information and the control of its implementation; there 
were organized working groups in the representations of the People’s Republic of Bulgaria 
in the capitalist countries led by the Ministry of Interior but under the cover of the State 
Committee for Science and Technological Progress.

* * *

The digital version of the documentary collection contains 359 documents that 
contribute to drawing the image of the Scientific and Technical Intelligence Directorate. 
Among those documents there are some that are not published in full, due to their large 
volume. Pages that give summary information were selected only. Such documents are: № 
75: Report on the intelligence and operational and information work of Department VII 
to First Main Directorate – State Security in 1974, 20 December 1974; № 76: Report on 
the intelligence and operational and information work of Department VII to First Main 
Directorate – State Security in 1975, 22 December 1975; № 77: Report on the intelligence 
and operational and information work of Department VII to First Main Directorate – State 
Security in 1976, 22 December 1976.

This collection contains a document, which is already published in the collection 
“State Security - Structure and Basic Documents” from the series “In the Archives of State 
Security.” The reason is its importance in the development of the topic of scientific and 
technical intelligence. This is document № 3: Temporary instruction on the organization 
of the work of the scientific and technical intelligence in First Main Directorate – State 
Security of 19 November 1976, which outlines the main directions of work, structure and 
tasks of the sector and overseas residency and Information and Analysis Division to the 
scientific and technical intelligence.

The extended electronic version also contains documents published in other editions of 
the Commission, such as document № 234: Reference on the work of the Department VII, 
First Main Directorate – State Security in relation to the implementation of measures for the 
interaction between First Main Directorate – State Security and First General Directorate 
– KGB, 9 March 1974; document № 235: Reference on the exchange of scientific and 
technical information of 14 January 1975; document № 240: Reference on the status and 
development of information exchange between Department VII, First Main Directorate – 
State Security and Scientific and Technical Intelligence Directorate - KGB during the period 
1 January 1976 – 30 April 1978, 20 May 1978; document № 242: Note on a secondment 
to Scientific and Technical Intelligence Unit - KGB in relation to the construction of an 
automated information system of the Scientific and Technical Intelligence Directorate, First 
Main Directorate – State Security, 13 November 1980, which are published in the digital 
version of documentary collection “KGB and State Security - Links and Dependencies.”

Document № 35: Note from Major General Vasil Kotsev –Head of  First Main 
Directorate – State Security on the construction of residency of scientific and technical 
intelligence in some ministries, 1975; document № 182: Note to the First Secretary of the 



16

Central Committee of the Bulgarian Communist Party - Todor Zhivkov to provide places 
for workers from the scientific and technical intelligence in some specialized ministries, 
10 June 1975 and document № 198: Tasks and status of the representatives of First Main 
Directorates – State Security in the specialized ministries, 30 September 1975, are included 
in the expanded electronic version of the documentary collection “State Security Services 
- Structure and Basic Documents.”

Documentary collection “State Security and the Scientific and Technical Intelligence” 
for the first time gives researchers the possibility to touch such a large amount of original 
material, which will undoubtedly highlight many interesting moments in the history of the 
recent past of the secret services of the People’s Republic of Bulgaria.

By the ComPIlers
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сПисЪк на ДокуМентите с анотаЦиЯ

I. Основни документи, регламентиращи дейността на НТР

1) Заповеди, инструкции, решения, разпореждания  

1.   Решение „Б“ № 12 на Секретариата на ЦК на БКП от 10 август 1966 г. 
 Съгласие за работата по линия НТР на Разузнавателното управление при КДС да се 
отпуснат 30 офицерски и 2 сержантски длъжности. 
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 66, оп. 1, а.е. 70, л. 1 

2.   Решение № 141 на Министерския съвет от 13 юни 1975 г. 
 За назначаване на съветници в някои министерства по въпросите за използване на 
чуждия опит в областта на науката и техниката. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 1-2
 

3.   Временна инструкция за организацията на работата на НТР при ПГУ – ДС, 
19 ноември 1976 г. 
Очертават се основните насоки на работа, структурата и задачите на отраслови-
те и задграничните резидентури и отделение „Информация и анализ”. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 367, л. 1-7 

4.   Заповед на зам.-министъра на вътрешните работи на НР България относно: 
Щатно разформироване на отдел ХIII и подобряване бъдещата работа на упра-
влението по линия на икономическото разузнаване, 1976 г. 
Третира изграждане на оперативно звено с подчертано икономически задачи от 
представители на бившия отдел ХIII, както и щатното разпределение и поемане на 
досегашните задачи от други отдели. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 453, л. 3-4 

5.   Заповед на началника на  Първо главно управление – ДС, 15 август 1977 г. 
Посочва ясно и точно кой организира, ръководи и координира цялостната дейност 
по въпросите на икономическото разузнаване. Очертава основния обект на проник-
ване и отчитане на придобитата информация.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 149а, л. 66-68 

6.   Заповед на министъра на вътрешните работи: Организация на дейността на ор-
ганите на МВР по придобиване на научна, техническа и икономическа инфор-
мация, 6 юни 1978 г. 
Определя се водещата роля на ПГУ-ДС като ръководен фактор по придобиването, 
отчитането, контрола по използването, внедряването и предоставянето на научна, 
техническа и икономическа информация в страната и братските социалистически 
страни. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 191-193 
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7.   Решение на Политбюро на ЦК на БКП /проект/, [след 31 октомври 1979 г.] 
Принципно се одобрява структурата на Управление НТР при ПГУ-ДС, опускат се 
допълнителни щатни бройки, началникът на УНТР трябва да е член на Комисията 
по научно-техническа политика и член на Колегиума на ДКНТП. Дава се разрешение 
на министъра на вътрешните работи да предлага на МС списък на длъжностите 
в централните ведомства и задграничните представителства, които могат да се 
заемат от ОР на НТР. Одобрява се система за образуване на валутен и паричен фонд 
за НТР.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 466, л. 34-38  

8.   Временна инструкция за организацията на работата на НТР при ПГУ-ДС, 26 
декември 1979 г. 
Определя основните насоки, средства и методи на работа, задачите на отделите, 
групата резидентури и информационния анализ, структурата на НТР, както и кон-
трола на цялостната дейност по сътрудничеството с братските разузнавания.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 443, л. 8-19 

9.   Решение „Б” № 17 на Политбюро на ЦК на БКП от 25 юни 1980 г. 
Отнася се до трансформирането на НТР в Управление НТР, отпускат се допълни-
телни щатни бройки, поставят се някои организационни въпроси.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а.е. 96, л. 1-3 

10.   Разпореждане № 43 на Бюрото на Министерския съвет от 18 юли 1980 г. За 
създаване на управление по ДС в системата на МВР – създава се Управление 
„Научно-техническо разузнаване“ към ПГУ-ДС.
Създава се Управление „Научно-техническо разузнаване“ към ПГУ-ДС на МвР и се 
увеличава щатът.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 589, л. 21 

11.   Заповед № I-90 на министъра на вътрешните работи за: Организация на дей-
ността на органите на ДС по придобиване  на военна, научна, техническа и 
икономическа информация от противника, 4 май 1981 г. 
Отнася се до всички поделения на ДС, които съобразно своите възможности да 
организират и провеждат мероприятия по придобиване на военна, научна, техни-
ческа и икономическа информация. Координацията по дейността трябва да се осъ-
ществява от УНТР.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 333, л. 155-160 

12.   Заповед на началника на  Първо главно управление - ДС: Въвеждане на длъж-
ност заместник-резидент по НТР към резидентурите на ПГУ-ДС в разузнавани-
те страни, 12 януари 1982 г. 
въвежда се длъжността зам.-резидент по НТР, който се назначава от началника 
на ПГУ-ДС по предложение на началника на УНТР. Регламентират се правата и 
задълженията на зам.-резидента по НТР.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 483, л. 75-78 

13.   Временно допълнение към инструкцията на УНТР, ПГУ-ДС, 6 април 1987 г. 
Отнася се за работата на отдел 05 УНТР, който упражнява контрол и оперативно 
ръководство на специализираните звена на УНТР, ПГУ-ДС. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 574, л. 30-34 
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2) Структурни документи 

14.   Предложение относно: Някои изменения в структурата на I управление – ДС, 5 
август 1959 г. 
в точка 3 от документа се предлага да се създаде група от трима души, която да 
е основата на научно-техническото разузнаване. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 716, л. 1-4 

15.   Организационна структура на отдел VII, управление I – КДС в перспективно 
развитие до 1970-71 г., 25 април 1967 г. 
Определя задачите, по които ще се придобива научно-техническа информация; ор-
ганизационната структура на отдела, местата за прикритие зад граница и рабо-
та на територията на страната и функционалните задължения на оперативните 
работници.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 412, л. 12-16 

16.   Предложения за подобряване работата на ПГУ – ДС по обслужване на иконо-
миката, 1974 г. 
Изброени са девет точки за подобряване на работата, като на първо място е пред-
ложено да бъдат обединени отдели VII  и ХIII1.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 5-7 

17.   Предложение относно: Създаване на резидентури в основните отраслови ми-
нистерства, януари 1974 г. 
Предлага се изграждането на резидентури в отрасловите министерства, като са 
описани и длъжностите, които ще бъдат заемани от оперативни работници и 
секретните сътрудници.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 9-14 

18.   Предложение относно: Организационно изграждане, щат и структура на Науч-
но-техническо и икономическо разузнаване /НТИР/ - отдел VII, ПГУ – ДС, 25 
април 1974 г. 
Изразява се мнение, че съществуването на двата отдела като самостоятелни не 
е необходимо, затова се предлага тяхното обединение в един общ отдел – VII – На-
учно, техническо и икономическо разузнаване /НТИР/; към съществуващите задачи 
на отдела са добавени и тези на бившия ХIII.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 20-24 

19.   Докладна записка от генерал-майор Васил Коцев – началник ПГУ-ДС относно: 
Изграждане на резидентури на НТР в някои министерства, 1975 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 18-20 

20.   Предложение относно: Подобрение и разширение на работата на ПГУ-ДС по 
линия на научно-техническото разузнаване, 5 ноември 1976 г. 
Направен е разчет на щатното разширяване и попълване на НТР; изменение на 
структурата и използването на български специалисти. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 421, л. 13-14 

21.   Щат и структура на НТР за 1977 – 1978 г., 17 ноември 1976 г. 
Графична схема на отдела - приложение 1. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 421, л.15 

1 Отдел ХIII се занимава с придобиването на икономическа информация.
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22.   Перспективен план за оперативния състав на НТР, [17 ноември1976 г.] 
Таблица на щатното разпределение в отдела - приложение 2.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 421, л. 16 

23.   Съображения относно: Структурата на НТР и целесъобразността на нейното 
подобрение, 14 март 1979 г. 
Предлага се подобряване на структурата, посредством изграждането на „линеен 
блок” успоредно със съществуващия „отраслов блок”; към документа има 2 бр. 
приложения, които разясняват по-точно изграждането, задачите и работата на 
отделните блокове.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139а, л. 69-77 

24.   Предложение относно: Организационни мерки за изпълнение на Решение № 5 
от 30.09.1986 г. на Партийно-държавната комисия по научно-техническа поли-
тика, 14 ноември 1986 г. 
Предлага се в УНТР да се създаде отдел 05 за ръководство на специализираната 
фирма по проектите Нева и МОНБлаН.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 548, л. 18-20 

25.   Справка относно: Разработване на нови оперативни прикрития, 31  януари 
1989 г. 
във връзка с преустройството и новите икономически възможности се предвижда 
създаването на нов вид прикритие – „депозитна къща”.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 192-198 

26.  Резолюция до др. Манчев за създаване на специфична банка, 1  февруари 
1989 г. 
Разясняват се възможностите за създаване на банка, която да е собственост на 
ПГУ-ДС. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, 2 неномерирани листа между л. 
191 и 192  

27.  Концепция относно: Нови форми на работа на отдел 05, УНТР в условията на 
фирмената организация на народното стопанство, 29 септември 1989 г.
Предвижда се създаването на явни и неявни офшорни фирми в капиталистическите 
страни и фирми с ограничена отговорност на територията на страната, като в 
перспектива се предвижда създаването на банково специализирано звено на УНТР.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 233-237 

28.  Схеми на организация на фирмите, [29 септември 1989 г.]
Графични схеми на организиране на работата и механизъм на взаимоотношения и 
йерархични връзки на явните и неявните фирми зад граница.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 238-239 

29.  Предложение относно: Създаване на нови структури /фирми/, прикрития на 
НРС, 9 август 1990 г. 
Замисля се създаването на частни фирми и бюра, занимаващи се с професионално 
ориентиране, под опеката на НРС.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 633, л. 11-12 
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3) Зад граница

30.  Предложение относно: Възможностите за разнообразяване на прикритията зад 
граница по линия на НТР, 18 май 1974 г. 
Очертават се основните места, които са подходящи за прикритие на оперативни 
работници по линия на НТР.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 388, л. 16-19 

4) Таблици – приложения

31.  Организационна схема на отдел VII, управление I – ДС, [1969 г.]  
Графична схема на отдел VII, Управление I – ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 414, л. 20 

32.  Обща организационна структура на службата за НТР, ИР и „Ембарго” при 
ПГУ-ДС, [1970 г.]
Графично представени организационни схеми.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 46 б 

33.  Организационна структура на отдел НТР, 19 януари 1971 г. 
Графична схема на отдел НТР (1971 г.)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 415, л. 10 

34.  Щат и структура на НТИР за 1974/75, [1974 г.]  
Графична схема на отдел НТИР.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 26 

II. Документи, отчитащи дейността на НТР

1) Годишни отчети за дейността на НТР 

35.  Информация относно: Организацията и състоянието на работата по линия на 
НТР, 4 май 1966 г.  
Дава се отчет за извършените дейности от създаването на отдела, в резултат на 
които вече има известни резултати по придобиване на научно-техническа инфор-
мация.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 380, л. 1-4 

36.  Информация относно: Работата на ПГУ–ДС по линия на научно-техническото 
разузнаване, 26 март 1974 г. 
Основната дейност на НТР е насочена за придобиване на информация по военно-
стратегически задачи; научна, техническа, конструктивна, технологична и произ-
водствена документация; придобиване на информация и образци от нови средства, 
ползвани от разузнавателните, контраразузнавателните и полицейски органи на 
противника; обръща се внимание на кадровото състояние на отдела; работата с 
агентите и секретните сътрудници; взаимодействието с Центъра за приложна 
информация и обмена с братските научно-технически разузнавания.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 388, л. 20-29 

37.  Справка относно: Работата на НТР, 2 октомври 1978 г. 
Споменати са гражданските специалности на оперативните работници; описан 
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е методът на работа, чрез отрасловите министерства и изградените в тях ре-
зидентури; посочена е задграничната дейност на отдела  в капиталистическите 
страни и наличието на трудности в информационната дейност. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 118-123 

38.  Справка относно: Работата на НТР по обектите за проникване, 20  април 
1979 г. 
Отчетен е броят на обектите за проникване по страни и отрасли за придобиване-
то на информация; дадени са примери за обекти, от които е получена ценна научно-
техническа информация; направени са изводи и препоръки по работата.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139а, л. 50-56 

39.  Изпълнение на национална програма Б – 1300, 1985 г. 
С помощта на оперативните работници от УНТР и създадените нови форми на 
работа с мрежата от задгранични неявни фирми са преодолени ембарговите огра-
ничения. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 556, л. 12-14 

40.  По изпълнението на информационното задание за девета петилетка, 15 ноември 
1986 г. 
Отчетен е приносът на УНТР в изпълнението на националните комплексни програ-
ми, очертани са приоритетните направления за придобиване на научно-техническа 
информация.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 554, л. 2-15 

41.  Научно-техническото разузнаване в 40-годишната история на разузнаването в 
НРБ, март 1987 г. 
Направен е цялостен преглед на работата и по-важните събития в съществуване-
то на НТР, отчетен е приносът в подпомагане на икономиката. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 572, л. 40-47 

42.  Информация относно: Приносът на УНТР за подпомагане развитието на иконо-
миката на НРБ през IХ петилетка, 1987 г. 
През разглеждания период усилията на УНТР са насочени в следните направления: 
микроелектроника; изчислителна техника; автоматизация; биологическа и химиче-
ска промишленост; атомна енергетика; военна и специална техника.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 564, л. 186-198 

2) Придобита информация и такава, която е внедрена 

43.  Информация относно: Приносът на НТР по придобиването на ценна научно-
техническа и икономическа информация и мястото му в развитието на нашата 
икономика, 30 октомври 1978 г. 
Освен насоките на работа в различните области, по които НТР придобива инфор-
мация, НТР работи и по следните направления: Планиране на проблемите; Оползо-
творяване на информацията; Изграждане на мрежа от ръководители и специали-
сти в министерствата и другите ведомства за работа с ограничена информация; 
Доставяне на образци и оборудване под ембарго.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 104-117 

44.  Информация относно: Дейността на НТР по изпълнение на програма „Елек-
троника С“ и основни номенклатурни задачи по линия на МЕЕ, 9 април 1979 г. 
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Отнася се до доставените от НТР информации по проекта; отбелязано е, че към 
настоящия момент задълженията към програмата са почти изчерпани; направени 
са препоръки относно съвместната работа.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 140в, л. 7-16 

45.  Справка относно: Придобитата научно-техническа и икономическа информа-
ция от Управление НТР за периода 01.11.1979 – 01.11.1980 г., 3 ноември 1980 г. 
Посочен е броят на придобитите информации в период от три години, както и 
мястото на получаване.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 444, л. 195-196 

 
46.  Справка относно: Икономическият ефект през 1980 от приложението на науч-

но-техническа информация, придобита от Управление НТР, ПГУ-ДС, 19 декем-
ври 1980 г. 
Отчетен е броят на придобитите през годината документации и образци; напра-
вен е разчет по отрасли за печалбата от придобитата информация. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 1-5 /втора номерация/

47.  Справка относно: Икономическият ефект през 1981 г. от приложението на на-
учно-техническа информация, придобита от Управление НТР при ПГУ-ДС, 1 
февруари 1982 г. 
Отчетен е броят на придобитите през годината документации и образци; напра-
вен е разчет по отрасли за печалбата от придобитата информация.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 101-104 /втора номерация/ 

48.  Справка относно: Извършена работа и постигнати резултати по придобива-
не на информация за върхови постижения на научно-техническия прогрес по 
главните направления за развитие на страната през осмата петилетка, 28 ав-
густ 1982 г. 
Посочени са основните отрасли, по които е придобивана научно-техническа инфор-
мация, както нейният брой; посочени са и информациите, които са в процес на 
внедряване. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 482, л. 151-159/и гърбовете/ 

49.  Справка относно: Икономическият ефект през 1982 г. от приложението на науч-
но-техническа информация, придобита от Управление НТР при Първо главно 
у-ние ДС, 19 ноември 1982 г. 
Отчетен е броят на придобитите през годината документации и образци; напра-
вен е разчет по отрасли за печалбата от придобитата информация.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 105-107 

50.  Справка относно: Икономическият ефект през 1984 г. от приложението на науч-
но-техническа информация, придобита от УНТР, ПГУ-ДС, 5 февруари 1985 г. 
Изброени са 5-те броя комплектна научно-техническа документация и образци, получи-
ли най-висока оценка; посочен е икономическият принос на УНТР в някои отрасли.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 534, л. 211-213 

51.  Информация относно: Слабости във внедряването в народното стопанство на 
чуждестранни и наши върхови научно-технически постижения, 28 юни 1985 г. 
Освен отчетите за придобита и внедрена технология налице е и такава, при която 
са допуснати сериозни трудности по внедряването на нови технологии, което води 
до незадоволителни резултати за народното стопанство. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 535, л. 88-99 
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52.  Справка относно: Икономическият ефект от дейността на УНТР, ПГУ-ДС през 
1985 г., 10 февруари 1986 г. 
акцентира се върху съкращаване времето за разработка; осигуряване на ембаргово 
оборудване; усвояване на нови технологии; подпомагане на научно-изследовател-
ската дейност и развитие на военното дело. Посочен е в цифри приблизителният 
икономически ефект от придобитите информации.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 552, л. 42-44 

53.  Справка относно: Икономическата ефективност от дейността на УНТР, ПГУ-
ДС по придобиването на научно-техническа документация  - 1988 г., 31 януари 
1989 г.  
Очертан е приблизително икономическият ефект от решаването на приоритет-
ните задачи през 1988 г., като основното в работата на УНТР е повишаването на 
технологичното ниво на производството и качеството на продукцията; осигуря-
ването на ембаргово оборудване; прогнозна планова и икономическа информация; 
както и приносът по борбата с тероризма.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 605, л. 4-5 

54.  Информация относно: Приносът на УНТР по реализацията на проект „ДОН“ 
(„АМУР“), 6 февруари 1989 г. 
С подписването на споразумение между Министерството на радиопромишле-
ността на СССР и Министерството на машиностроенето на НРБ са определени 
ангажиментите, които нашата страна, респективно УНТР, трябва да изпълни.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 51-52 

55.  Справка относно: Проведени мероприятия в областта на банковото дело, 12 
септември 1989 г. 
Описани са действията и схемата, по която се придобиват голямо количество ак-
ции.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 175-177 

3) Документи от съвещания с оперативния състав 

56.  Записка от разглеждане работата на отдел  VII – ПГУ – ДС, 25 февруари 1974 г. 
в присъствието на министъра, зам.-министъра на МвР и ръководството на ПГУ 
са дадени указания, които са насочени главно към подобряване на работата на от-
дела. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 410, л. 1-3 

57.  Изказване на др. Огнян Дойнов на срещата с министъра на вътрешните рабо-
ти, ръководството на ПГУ-ДС и ръководството на отдел VII при управлението, 
[юли 1980 г.] 
Отчетена е ролята и значението на НТР като важен фактор за решаването на 
задачите, поставени пред обществото. акцентира се върху изграждането на съв-
местни фирми със западните страни; работата по развиващите се страни, но не е 
пренебрегнат и контролът на постъпващите материали и реализацията им.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 80-84 
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4) Документи до ПБ, ЦК, МС, Тодор Живков 

58.  Предложение от зам.-председателя на Комитета за държавна сигурност – Мир-
чо Спасов, 29 юли 1966 г. 
Отнася се за увеличаване щата на Разузнавателното управление за работа по ли-
ния на научно-техническото разузнаване.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а.е. 70, л. 2-3 

59.  Докладна записка от министъра на вътрешните работи генерал-лейтенант Ди-
митър Стоянов до първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков относно: Пре-
доставяне на места за работници от НТР към някои отраслови министерства, 
10 юни 1975 г. 
Искането е за длъжност съветник към отрасловите министри и зам.- председате-
ля на Министерския съвет по въпросите на промишлеността.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 3-5 

60.  До Държавния съвет на НРБ – Предложение относно: Награждаване на УНТР 
при ПГУ-ДС, МВР, 19 май 1986 г. 
За постигнатите високи резултати в изпълнение на задачите е предложено УНТР 
да се награди с орден „Георги Димитров”. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 555, л. 26-28 

5) Проблеми, стоящи пред НТР, и предложения за подобряване на работата

61.  Основни проблеми, по които научно-техническото разузнаване ще работи през 
периода 1971-1973 г., 12 януари 1971 г. 
Очертани са основните направления, по които трябва да се добива научно-техни-
ческа информация: електроника, радиосъобщителна техника, електронноизчисли-
телна техника и приборостроене; химическа промишленост; промишлена микроби-
ология; военно дело и военна промишленост; специална оперативна техника; селско 
стопанство.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 432, л. 115-122

62.  Докладна записка относно: Система за научно-техническа информация, придо-
бивана от ПГУ – ДС по линия на НТР, 12 юли 1971 г. 
С нарастването на обема от научно-техническа информация е  необходимо изграж-
дането на система за определяне на задачите, съхранение, оценка и реализация на 
научно-техническа информация по линия на НТР. Застъпва се тезата, че тази сис-
тема трябва да се извърши съвместно с ДКНТПвО, защото той се явява като по-
средник между потребителите и изпълнителите на задачи по линия на НТР. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 385, л. 9-11 

63.  Перспективен план за работа по линия на отдел VII, ПГУ – ДС през периода 
1972 – 1975 г., 19 април 1972 г. 
в плана са очертани главните стратегически цели на научно-техническото разуз-
наване; основните задачи и обекти за проникване; работата по агентурата; взаи-
модействието с другите отдели на Управлението, поделенията на МвР, РУМНО и 
братските разузнавания; организационни и кадрови въпроси.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 374, л. 1-15 

64.  Съображения по насоките на развитие на НТР, [1979 г.] 
Определя водещото място на НТР по проблемите на материалната и нематери-
алната сфера; контрола на  придобитата информация; засилване на координация-
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та между НТР и отрасловите министерства; подобряване на взаимодействието 
със социалистическите разузнавания; разширяване обхвата на действие; усъвър-
шенстване на функциите  и структурата на УНТР и др.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а.е. 96, л. 21-23  

65.  План-програма на УНТР, ПГУ-ДС относно дейността за изпълнение на задачи-
те на деветата петилетка, 17 юли 1986 г.
Определени са целите; средствата; мероприятията, обезпечаващи изпълнението 
на задачи; проникването в обектите; планирането и внедряването на информация; 
главните направления  на разузнавателната дейност на ПГУ-ДС; мероприятията 
по контрол и проверка; организационни и структурни задачи.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 548, л. 45-63 

66.  Приоритетни задачи на УНТР, ПГУ-ДС през деветата петилетка и до 2000 годи-
на, 24 февруари 1986 г. 
Изброени са задачите за изпълнение в областите: военна и специална техника; елек-
тронни възли и елементи;  електроника; съобщителна техника; програмно осигу-
ряване на микроелектрониката; автоматизация; нови материали; биотехнологии; 
химически технологии; енергетика; органични суровини. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 552, л. 97-103 

67.  Предложение относно: Преустройството и по-нататъшното усъвършенстване 
на дейността на разузнавателното управление на МВР, 15 март 1988 г. 
във втора точка се акцентира върху работа по линия на НТР, която е насочена в 
области като: електроника; химия; биотехнологии; машиностроене; отбранител-
на промишленост. Предвижда се завършването на изграждане на отраслови рези-
дентури; изграждане на координационни съвети; използване на новите форми на 
икономическо и научно-техническо сътрудничество с капиталистическите и разви-
ващите се страни; разширяване на обхвата на дейност; по-активно използване на 
специализираните фирми на УНТР и др.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 589, л. 10-18 

68.  Входяща шифрограма относно: „Монблан” – 1, 23 февруари 1990 г. 
Дава се ясна заявка за оттегляне от проекта, по който страната не е в състояние 
да продължи работа.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 630, л. 24 

69.  Входяща шифрограма относно: Изпълнение на „Нева”, 19 март 1990 г. 
С настъпването на икономически и финансови проблеми е необходимо преосмисля-
не на бъдещата работа и подготовка за унищожаване на документи, даващи въз-
можност за дискредитиране на партньори при официализиране на извършваната 
дейност.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 630, л. 18 

70.  Входяща шифрограма относно: „Нева” и „Монблан”, 5 април 1990 г. 
След поведена среща с партньора по проектите се предлага вземането на мерки по 
„изчистване” и „унищожаване” на наличните материали, които могат да дадат 
доказателства на „бъдещите правителства по конкретни фирми, лица и форми на 
реализация“.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 630, л. 12 

71.  Изходяща шифрограма, 11 октомври 1990 г. 
Прилагането на новата концепция на държавното ръководство, основаваща се на 
надпартиен принцип. НРС трябва да преосмисли своите задачи, като при изпълне-
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нието на които трябва да се спазва най-строго принципът на незасягане на наци-
оналната сигурност и да не се увреждат националните интереси на страните – 
домакини.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 633, л. 13-14 

III. Сътрудничество

1) Съвместни  срещи със  социалистическите разузнавания

72.  Справка относно: Някои изводи от проведените срещи и разговори с представи-
тели на НТР от братските разведки, 10 декември 1973 г. 
Обобщение на по-важните въпрси: организационна структура на НТР; използване-
то на прикрития и работата от територията  на страната; финансиране на НТР 
и работата по линия на „ембарго” в братските страни, като на базата на техния 
опит са направени предложения в насоките на развитие на НТР. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 150, л. 119-126 

73.  Справка относно: Сътрудничеството между отдел VII, ПГУ-ДС със службите за 
Научно-техническо разузнаване в братските страни, 18 ноември 1974 г. 
Сътрудничеството със сродните служби се изразява най-вече в обмен на научно-
техническа и оперативна информация, като на двустранните срещи се обсъждат 
проблеми по структурата; основните направления и страни на работа; работата 
със сътрудниците, кадрови проблеми и др. Отчетено е и сътрудничеството с всяка 
една страна.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е.  150а, л. 41-45 

74.  Докладна записка на генерал-полковник Димитър Стоянов – министър на 
вътрешните работи, до генералния секретар на ЦК на БКП и председател на 
Държавния съвет Тодор Живков относно: Многостранното съвещание на ръко-
водителите на научно-техническите разузнавания на братските страни, 6 май 
1983 г.  
Проект на поздравително писмо към участниците в многостранното съвещание 
на ръководителите на научно-техническите разузнавания на социалистическите 
страни, на което домакин е България.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 500а, л. 162-163 

75.  Поздравително писмо от Тодор Живков във връзка със съвещанието на НТР, 
без дата  
Отчита се изключителната роля, която заемат службите за научно-техническите 
разузнавания, изразява се  мнение, че срещата ще издигне на още по-високо ниво 
сътрудничеството между тях.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 500а, л. 164-167 

2) Със Съветския съюз

76.  Доклад от Иван Йорданов, началник отдел VII при Управление I – КДС, 6 юни 
1966 г. 
Свързан е с командировка в Москва за изучаване на съветския опит в областта на 
научно-техническото разузнаване. в доклада е описана структурата и основните 
направления, по които работи научно-техническото разузнаване към Първо главно 
управление на КГБ, начина на заплащане на получената информация и агентурно-
оперативната  обстановка в разузнаваните страни. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 442, л. 1-10 
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77.  Перспективен план за взаимодействието между органите на външното разузна-
ване на КДС при МС на СССР и МВР на НРБ през 1972-1975 г. – Цанев – Ан-
дропов, 29 март 1972 г. 
Отнася се до съвместната работа по разширяване на възможностите за придоби-
ване на данни за най-новите научно-технически постижения във военната област. 
От българската страна се очаква да съсредоточи своите усилия за укрепване на 
съществуващите и създаване на нови агентурни възможности по линия на НТР; 
двустранно подобряване на взаимната размяна на информация. Съветското разуз-
наване трябва да окаже помощ на българите в разработването на задачи за аген-
турата; двете разузнавания трябва да си сътрудничат и в други аспекти.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 446, л. 11-14 

78.  Препис-извлечение на задачите от перспективния план за взаимодействие меж-
ду ПГУ- МВР и ПГУ-КГБ, отнасящи се за отдел VII, 25 юни 1975 г. 
Съвместна работа по разширяване на възможностите за придобиване на данни за 
най-новите научно-технически постижения във военната област, като за целта 
се организират съвместни мероприятия за агентурно проникване; подобряване на 
взаимния обмен на научно-техническа информация.  
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 448, л. 32-34  

79.  Писмо до министъра на вътрешните работи на НРБ Димитър Стоянов от пред-
седателя на КГБ при СССР – Андропов, 10 септември 1976 г.
Изказва се признателност за оказаната помощ по линия на научно-техническото 
разузнаване на военна тематика.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 150в, л. 47

3) С Германската демократична република 

80.  Справка относно: Сътрудничеството между УНТР, ПГУ-ДС и НТР-ГДР за пе-
риода 1978-1981 г., 2 февруари 1982 г. 
През периода има проведени няколко двустранни срещи, на които се обсъждат най-
вече сътрудничеството в областта на агентурно-оперативната работа и инфор-
мационния обмен; набелязват се насоките на развитие и обекти за проникване.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 487, л. 31-37 

4) С Чехословашката социалистическа република 

81.  Препис-извадки от перспективния план за взаимодействие между ПГУ-ДС 
и Главното разузнавателно управление при УМВР – ЧССР за периода 1974 – 
1977 г., 27 април 1976 г. 
Предвижда се обмяна на опит и провеждане на съвместни мероприятия; предаване 
на научно-техническа информация, представляваща взаимен интерес.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 150в, л. 1

 
82.  Справка относно: Сътрудничеството между УНТР, ПГУ-ДС и НТР-ЧССР за 

периода 1978 – 1981 г., 1 февруари 1982 г. 
През периода има проведени няколко двустранни срещи, на които се отчита съ-
трудничеството в областта на агентурно-оперативната работа и информацион-
ния обмен; набелязват се насоките на развитие и обекти за проникване.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 489, л. 78-82 
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83.  Препис-извлечение от Протокола за сътрудничество между ПГУ-МВР на НРБ – 
ПУ на КНС на ЧССР за периода 1984-1990 г., ноември 1984. 
Двете научно-технически разузнавания ще развиват и задълбочават сътрудничест-
вото си в областта на взаимния обмен на технически материали. в икономическа-
та  област ще отделят особено внимание на плановете и намеренията на европей-
ската икономическа общност; обмен на форми и методи на работа на вражеските 
специални служби.
  АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 545, л. 58-59 

5) С Унгарската народна република 

84.  Справка относно: Сътрудничеството между УНТР, ПГУ-ДС и НТР-УНР за пе-
риода 1978 – 1981 г., 3 февруари 1981 г. 
През периода между двете научно-технически разузнавания има проведени няколко 
двустранни срещи, на които се разглеждат конкретни въпроси, по които им е не-
обходима информация; обмен на опит по ембаргови доставки; общи мероприятия; 
информационният обмен.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 488, л. 12-16 

6) С Полската народна република 

85.  Споразумение за сътрудничество между НРБ и ПНР /препис-извлечение/, 10 
юни 1974 г. 
Разговорите са на равнище министри, като договарящите се страни трябва да си 
сътрудничат в придобиването и обмяната на информации в научно-техническата 
област. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 156, л. 163 

86.  Справка относно: Сътрудничеството между УНТР, ПГУ-ДС с НТР-ПНР през 
1978 – 1981 г., 3 февруари 1982 г. 
През периода между двете научно-технически разузнавания има проведени няколко 
двустранни срещи, на базата на които е направен изводът, че сътрудничеството 
през периода се развива успешно и съществуват възможности за неговото разши-
ряване.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 490, л. 6-8 

7) С Куба 

87.  НТР – задачи по сътрудничеството с Куба, [1979 г.] 
Основното е установяване на редовен двустранен обмен на информация за фирми, 
лица, задачи, представляващи взаимен интерес.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 155, л. 3 

88.  Справка относно: Сътрудничеството между УНТР, ПГУ-ДС и НТР-Куба за пе-
риода 1978 – 1981 г., 3 февруари 1982 г. 
През периода между двете научно-технически разузнавания има проведени няколко 
двустранни срещи, на които са обсъждани възможности за работа против СаЩ; 
провеждане на съвместна разузнавателна дейност; развитието на обмена на науч-
но-техническа информация.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 491, л. 8-10 
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8) С други поделения на МВР 

89.  Справка относно: Взаимодействието между отдел VII, ПГУ – ДС и окръжните 
управления на МВР в страната, 25 февруари 1974 г. 
Отчетена е активната помощ, оказвана на НТР в работата на територията на 
страната; направени са препоръки за подобряване на ефективността в работата.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 439, л. 2-4 

90.  Становище относно: Взаимодействието на отдел VII, ПГУ – ДС с други поделе-
ния на МВР, 20 септември 1978 г. 
Основното взаимодействие е с вГУ-ДС; VI управление – ДС; СГУ – МвР и окръж-
ните управления на МвР; набелязани са и мероприятия за подобряване на взаимо-
действието; отчетени са основните резултати и организацията по съвместната 
работа; слабостите и нерешените проблеми.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 98-101 

91.  Докладна записка относно: Съвместната дейност с окръжните управления на 
МВР в страната през 1980 г., 13 март 1980 г. 
Отчетени са резултатите от взаимодействието с окръжните управления на 
МвР.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 451, л. 1-3 

9) С други министерства и ведомства в НРБ 

92.  Ориентировка по използване възможностите на ведомствата в работата на НТР 
и организация на работа на разузнавателния отдел при ведомствата, 14 април 
1967 г. 
Разяснява начина на внедряване на оперативни работници в дадено ведомство, по-
средством създаване на разузнавателен отдел, чието ръководство и контрол се 
осъществява от разузнавателните органи. Пояснени са основните задачи и меро-
приятия за изпълнение, като илюстрация на това са дадени примери за работата.   
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 443, л. 22а-22и 

93.  Мероприятия на ПГУ – ДС във връзка с Решение № Б - 69 - 1306 от 03.08.1970 г. 
на КИНТС при МС, 11 април 1970 г. 
Набелязани са шест точки, които трябва да служат за основа на бъдещо сътруд-
ничество между ПГУ-ДС и КИНТС.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 384, л. 18-19 

94.  Положение за съвместна работа на ДКНТП и МВР по набиране, оценка и реа-
лизация на научно-техническата информация, придобита по официален и нео-
фициален път, 3 юли 1970 г. 
Посочва кой има задължение да събира научно-техническа информация; създава се 
координационен орган, който да определя основните задачи за придобиване на ин-
формация по официален и секретен път; определят се начините за заплащане на 
получената информация и контрола по нейната реализация; организират се работ-
ни групи в представителствата на НРБ в капиталистическите страни, ръководени 
от МвР, но под прикритието на ДКНТП. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 364, л. 12-16 
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95.  Прикрития в страната на ОР от НТР, 18 януари 1971 г. 
в табличен вид са показани местата, в които има ОР в страната.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 415, л. 14

96.  Докладна записка относно: Изграждането на отраслови резидентури при някои 
министерства, 18 декември 1974 г. 
Предвижда се с изграждането на резидентури в отрасловите министерства рези-
дентът да е на длъжност „съветник” на министъра, а оперативните работници 
да се назначават в подходящи отдели. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 78-80 
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LIst of the DoCUments 
WIth AnnotAtIon

I. Basic documents regulating the activity of the scientific and technical intelligence

1) Orders, instructions and decisions of the Politburo

1.  Decision “B” № 12 of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of 10 August 1966
Agreement to work in relation to the scientific and technical intelligence of the Intelligence 
Division to the Committee for state security to be granted 30 officers and 2 sergeant 
positions .
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 66, оп. 1, а.е. 70, л. 1 

2. Decision № 141 of the Council of Ministers of 13 June 13 1975
Appointment of advisers in some ministries on the use of foreign experience in the field 
of science and technology.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 1-2 

3.  Temporary instruction on the organization of the work of the Scientific and 
Technical Intelligence Department to First Main Directorate – State Security, 19 
November 1976
outlines the main directions of work, structure and tasks of the sector and overseas 
residency and Information and Analysis Division.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 367, л. 1 – 7 

4.  Order of the Deputy Minister of Interior of People’s Republic of Bulgaria: Staff 
disbanding of Department XIII and improving the future work in relation to the 
economic intelligence,1976
treats the establishment of an operational unit with specific economic tasks, by 
representatives of the former Department XIII, and staff allocation and assumption of 
existing tasks from other departments.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 453, л. 3-4 

5.  Order of the Head of First Main Directorate – State Security, 15 August1977
It states clearly and precisely who organizes, manages and coordinates all activities 
on the economic intelligence. outlines the main sites of penetration and reporting of 
information obtained.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 149а, л. 66-68 



33

6.  Order of the Minister of Interior: Organization of the Ministry of Interior authorities 
obtaining of scientific, technical and economic information, 6 June 1978
Determines the leading role of First main Directorate to state security as a guiding factor 
in obtaining, reporting, controlling, implementation and provision of scientific, technical 
and economic information in the country and the fraternal socialist countries.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 191-193 

7.  Decision of the Politburo of theCentral Committee of the Bulgarian Communist 
Party /draft/ [after 31 October 1979]
It generally approves the structure of scientific and technical Intelligence Directorate 
to First main Directorate – state security, provides additional staff positions, the head 
of scientific and technical Intelligence Directorate must be a member of the scientific 
and technical Policy Committee and a member of the Collegium of the state Committee 
for science and technical Progress. Permission is granted to the minister of Interior 
to propose to the Council of ministers a list of positions in the central institutions 
and overseas units that can be occupied by the operative workers of the scientific 
and technical Intelligence Directorate. A system for the formation of a currency and 
monetary Fund for scientific and technical Intelligence is approved.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 466, л. 34-38  

8.  Temporary instruction on the organization of the work of Scientific and Technical 
Intelligence Directorate to First Main Directorate– State Security, 26 December 
1979
Determines the main directions, means and methods of work, the tasks of the departments, 
the group of residents and data analysis, the structure of the scientific and technical 
Intelligence Directorate, as well as the control of the overall activity on the cooperation 
with the fraternal intelligence services.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 443, л. 8-19

9.  Decision “B” № 17 of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of 25 June 1980
It refers to the transformation of scientific and technical Intelligence Department into 
scientific and technical Intelligence Directorate, allocates additional staff positions, 
places some organizational issues.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а.е. 96, л. 1-3 

10.  Order № 43 of the Bureau of the Council of Ministers of 18 July 1980to create 
a directorate on state security within the system of the Ministry of Interior - 
Scientific and Technical Intelligence Directorate is established to the First Main 
Directorate – State Security of the Ministry of Interior, number of staff members 
is increased.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 589, л. 21 

11.  Order № I-90 of the Minister of Interior on the organization of the activities of 
the State Security authorities on the obtaining of military, scientific, technical and 
economic information from the enemy, 4 May 1981
Applies to all units of state security, which, according to their capabilities, shall 
organize and conduct operations for acquisition of military, scientific, technical and 
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economic information.Coordination of activities to be performed by the scientific and 
technical Intelligence Directorate.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а.е. 333, л. 155-160 

12.  Order of the Head of First Main Directorate – State Security: Introducing the 
position deputy resident on Scientific and Technical Intelligenceto the residency of 
First Main Directorate – State Security in countries under intelligence, 12 January 
1982
Introduces the position deputy resident on scientific and technical Intelligence, who can 
be appointed by the head of First main Directorate– state security upon a proposal of 
the head of scientific and technical Intelligence Directorate.regulates the rights and 
duties of deputy residents on scientific and technical Intelligence.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 483, л. 75-78 

13.  Temporary addition to instruction of Scientific and Technical Intelligence 
Directorate, First Main Directorate - State Security, 6 April 6 1987
refers to the work of Department 05 to the scientific and technical Intelligence 
Directorate which exercises control and operational management of the specialized 
units to scientific and technical Intelligence Directorate, First main Directorate –state 
security.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 574, л. 30-34

2) Structural documents

14.   Proposal on some changes in the structure of Directorate I – State Security, 5 August 1959 
In paragraph 3 of the document is proposed to establish a group of three people to the 
base of the scientific and technical intelligence.

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 716, л. 1-4 

15.  Organizational structure of Department VII, Directorate I- Committee for State 
Security in perspective development to 1970-71, 25 April 1967
specifies the tasks through which scientific and technical information will be obtained; 
the organizational structure of the department; places to hide abroad and the work in 
the country and the functional responsibilities of operative workers.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 412, л. 12-16 

16.  Proposal for improvement of the work of First Main Directorate to State Security 
in relation to the economy, 1974
Contains nine points to improve the performance, as it is first proposed to merge 
departments VII and XIII1;
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 5-7 

17.  Proposal on the establishment of residency in key sectorial ministries, January 
1974
Proposes the establishment of residency in sectorial ministries and describes and 
positions to be occupied by the operative workers and secret collaborators.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 9-14 

1 Department XIII deals with obtaining economic information.
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18.  Proposals on the organizational development, staff and structure of the Scientific, 
Technical and Economic Intelligence /STEI/ - Department VII, First Main 
Directorate – State Security, 25 April 1974
expresses the opinion that the existence of the two departments as independent is not 
necessary, therefore proposes their merging into a single Department VII - scientific, 
technical and economic Intelligence /steI/; the tasks assigned to former Department 
XIII were transferred to the current tasks of this department. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 20-24 

19.  Note from Major General VasilKotsev– Head of First Main Directorate – State 
Security on:
establishment of residency of scientific and technical intelligence in some ministries, 
1975
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 18-20 

20.  Proposal on the enhancement and extension of the work of First Main Directorate – 
State Security in relation to the scientific and technical intelligence, 5 November 
1976
estimates the increase in the number of staff and fulfillment of the scientific and technical 
intelligence; modification of the structure and use of Bulgarian specialists.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 421, л. 13-14 

21.  Staff and structure of Scientific and Technical Intelligence Department for the 
period 1977 - 1978, 17 November 1976
Graphic scheme of the department - Annex 1 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 421, л.15 

22.  Perspective plan for operational staff of the Scientific and Technical Intelligence 
Department [17 November 1976]
table of staff allocationwithin the department - Annex 2.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 421, л. 16 

23.  Considerations on the structure of Scientific and Technical Intelligence Department 
and the appropriateness of its improvement, 14 March 1979
Proposes structural improvement through establishment of a “line block” in parallel 
with the existing“sectorial block”; there are two annexes to the document that explain 
more precisely the development, subjects and work of the individual blocks.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139а, л. 69-77

24.  Proposal for organizational measures for implementation of Decision № 5 dated 
30 September 1986 of the Party State Commission on Scientific and Technical 
Policy
Proposes the creation of Department 05 within the scientific and technical Intelligence 
Directorate to govern the specialized company dealing with the NeVA and moNBlAN 
projects.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 548, л. 18-20 
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25.   Reference for development of new operative covers, 31 January 1989
In relation to the reorganization and the new economic opportunities discovered for the 
creation of a new kind of cover – “deposit house”;
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 192-198 

26.  Resolution to Mr. Manchev forestablishment of a specific bank, 1 February 1989
explains the possibilities of establishing a specific bank owned by First main Directorate 
to state security;
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, 2 неномерирани листа между л. 
191 и 192  

27.  Concept for new forms of work of Department 05, Scientific and Technical 
Intelligence Directorate in terms of business organization of the national economy, 
29 September 1989
Provides for the creation of explicit and implicit offshore companies in the capitalist 
countries and limited liability companies in the country, as it provides for the 
establishment of a specialized banking unit of the scientific and technical Intelligence 
Directorate;
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 233-237

28.  Schemes of organization of the companies [29 September 1989]
Graphic schemes of work organization and mechanism of relationships and hierarchical 
connections of explicit and implicit companies abroad.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 238-239

29.  Proposal on setting up new structures /companies/ - covers for the National 
Intelligence Service, 9 August 1990
Proposes establishment of private firms and agencies concerned with vocational 
guidance under the tutelage of the National Intelligence service.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 633, л. 11-12 

3) Overseas activity

30.  Proposals on the possibility to diversify the covers in relation to the National 
Intelligence Service, 18 May 1974
outlines the main areas that are suitable for cover for operatives from the National 
Intelligence service.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 388, л. 16-19 

4) Charts - annexes

31.  Organizational scheme of Department VII, Directorate I – State Security [1969]
Graphic scheme of Department VII, Directorate I – state security.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 414, л. 20 

32.  General organizational structure of the service for scientific and technical 
intelligence, information dissemination and “Embargo” to First Main Directorate– 
State Security [1970]
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organizational schemes presented in graphs.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 46 б 

33.  Organizational structure of Scientific and Technical Intelligence Department,19 
January 1971 Graphic scheme of scientific and technical Intelligence Department 
(1971)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 415, л. 10 

34.   Staff and structure of Scientific, Technical and Information Intelligence Department 
for 1974/75, [1974]
Graphic scheme of scientific, technical and Information Intelligence Department.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 26 

II. Documents reflecting the activity of the scientific and technical intelligence

1) Annual activity reports on the scientific and technical intelligence

35.  Information about the organization and status of work in relation to the scientific 
and technical intelligence, 4 May 1966
Gives a report on the activities carried out since the creation of the department as a 
result of which there are already some results on the obtaining of scientific and technical 
information.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 380, л. 1-4

36.  Information about the work of First Main Directorate – State Security in relation 
to the Scientific and Technical Intelligence Department, 26 March 1974
the main activity of scientific and technical Intelligence Department aims to obtain 
information on military- strategic tasks; scientific, technical, design, technology and 
manufacturing documentation; obtaining information and specimens from new tools 
used by the intelligence, counterintelligence and police authorities of the enemy; 
attention is paid to the staff members of the department; work with agents and secret 
collaborators; interaction with the Centre for information and fraternal exchanges 
with scientific and technical intelligence authorities.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 388, л. 20-29

37.  Reference on the work of Scientific and Technical Intelligence Department, 
2 October 1978
specifies the civil specialties of the operative workers; Describes the method of operation 
through the sectorial ministries and the residency established therein; specifies the 
overseas activities of the department in the capitalist countries and the existence of 
difficulties in the information activities.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 118-123 

38.  Reference on the work of Scientific and Technical Intelligence Department in 
relation to the sites for penetration, 20 April 1979
specifies the number of sites for penetration by countries and sectors for obtaining 
information; gives examples of s from which valuable scientific and technical information 
is obtained; makes conclusions and recommendations on the work.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139а, л. 50-56 
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39.  Implementation of National Program B - 1300, 1985
the embargo restrictions have been overcame with the help of operative workers from 
scientific and technical Intelligence Directorate and the newly created forms of work 
with the network of overseas implicit companies.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 556, л. 12-14 

40.  Implementation of the information task for the ninth Five-Year Plan, 15 November 
1986
Provides information about the contribution of scientific and technical Intelligence 
Directorate to the implementation of national complex programs, outlines the priority 
areas for obtaining scientific and technical information.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 554, л. 2-15

41.  Scientific and technical intelligence in the 40-year history of the intelligence in the 
People’s Republic of Bulgaria, March 1987
thorough review of the work and the most important events in the existence of the 
scientific and technical intelligence, the contribution to support the economy is taken 
into account.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 572, л. 40-47

42.  Information on the contribution of Scientific and Technical Intelligence Directorate 
to support the economic development of the People’s Republic of Bulgaria in the 
ninth Five-Year Plan, 1987
During the reviewed period, scientific and technical Intelligence Directorate’s efforts 
were focused on the following areas: microelectronics, computing, automation, 
biological and chemical industry, nuclear energy, military and special equipment.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 564, л. 186-198 

2) Obtained and deployed information

43.  Information about the contribution of Scientific and Technical Intelligence 
Department to obtaining valuable scientific, technical and economic information 
and its place in the development of our economy, 30 October 1978
Besides the guidelines for work in the different areas, in which scientific and technical 
Intelligence Department obtains information, the latter works on the following areas: 
issue planning; utilization of information; establishment of a network of executives 
and professionals in ministries and other institutions to work with limited information; 
Delivery of samples and equipment under embargo.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 104-117 

44.  Information about the activity of Scientific and Technical Intelligence Department 
in relation to the implementation of program “Electronics C” and basic 
nomenclature tasks under the MEE, 9 April 1979
refers to information provided by scientific and technical Intelligence Department 
on the project;it is noted that at present,the obligations to the program are almost 
exhausted; recommendations on the joint work are made.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 140в, л. 7-16
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45.  Reference on scientific, technical and economic information obtained by Scientific 
and Technical Intelligence Directorate for the period 1 November 1979 – 11 
January 1980, 3 November 1980
specifiesthe volume of information obtained over a period of three years, as well as the 
place of receiving it.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 444, л. 195-196

46.  Reference on the economic impact from the application of scientific and technical 
information obtained by Scientific and Technical Intelligence Directorate, First 
Main Directorate– State Security in 1980, 19 December 1980
specifies the volume of information and samples obtained during the year; estimate is 
made   by sectors for the profit from the information obtained.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 1-5 /втора номерация/

47.  Reference on the economic impact from the application of scientific and technical 
information obtained by Scientific and Technical Intelligence Directorate, First 
Main Directorate – State Security in 1980, 1 February 1982
specifies the volume of information and samples obtained during the year; estimate is 
made   by sectors for the profit from the information obtained.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 101-104 /втора номерация/ 

48.  Reference on the performance and results in relation to obtaining information 
about the excellence of the scientific and technical progress on the main directions 
for country development in the eighth Five-Year Plan, 28 August 1982
specifies the main sectors, in which scientific and technical information was obtained, as 
well as its volume;also specifies the volume of information in process of deployment.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 482, л. 151-159 /и гърбовете/

49.  Reference on the economic impact from the application of scientific and technical 
information obtained by Scientific and Technical Intelligence Directorate, First 
Main Directorate – State Security in 1982, 19 November 1982
specifies the volume of information and samples obtained during the year; estimate is 
made   by sectors for the profit from the information obtained.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 105-107

50.  Reference on the economic impact from the application of scientific and technical 
information obtained by Scientific and Technical Intelligence Directorate, First 
Main Directorate – State Security in 1984, 5 February 1985
Describes the 5 scientific documentation packages and samples, which received the 
higher score; specifies the economic impact of scientific and technical Intelligence 
Directorate on some sectors;
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 534, л. 211-213 

51.  Information about weaknesses in the deployment of foreign and our excellent 
scientific and technical achievements in the national economy, 28 June 1985
Besides the reports on the obtained and deployed technology, there is also one, in 
which serious difficulties were faced during the deployment of new technologies, which 
led to unsatisfactory results for the national economy.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 535, л. 88-99 
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52.  Reference on the economic effects of the activity of Scientific and Technical 
Intelligence Directorate, First Main Directorate– State Security in 1985, 10 
February 1986
emphasis is placed on reducing development time; provision of embargoed equipment; 
acquiring new technologies; supporting research activities and development of warfare. 
the estimated economic impact of the obtained information is presented in figures.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 552, л. 42-44

53.  Reference on the economic efficiency of the activities of Scientific and Technical 
Intelligence Directorate, First Main Directorate – State Security in relation to 
obtaining scientific and technical documentation – 1988, 31 January 1989
outlines the approximate economic impact of the resolution of the priority tasks in 
1988, as the main point in the work of scientific and technical Intelligence Directorateis 
raising the technical level of production and product quality; provision of embargoed 
equipment; prognostic planning and economic information and contribution to the 
fight against terrorism.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 605, л. 4-5

54.  Information about the contribution of Scientific and Technical Intelligence 
Directorate to the realization of project “DON” (“AMUR”), 6 February 1989
the certain commitments that our country should meet, respectively scientific and 
technical Intelligence Directorate, are regulated with the signing of an agreement 
between the Ussr ministry of radio Industry and the ministry of mechanical 
engineering of the People’s republic of Bulgaria.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 51-52

55.   Reference on the activities carried out in the   banking sphere, 12 September 1989
Describes the actions and the pattern to acquire a large amount of shares.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.4, а.е. 612, л. 175-177 

3)Documentation from the meetings with the operational staff

56.  Note from the reviewof the work of Department VII – First Main Directorate – 
State Security, 25 February 1974
Instructions aimed primarily at improving the performance of the department are given 
in the presence of the minister, Deputy minister of Interior and the management of 
First main Directorate.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 410, л. 1-3

57.  Statement of Mr. Ognyan Doynov during the meeting with the Minister of Inte-
rior, the management of First Main Directorate –State Security and Department 
VII [July 1980]
the role and importance of the scientific and technical intelligence was considered as 
a key factor in solving the tasks set before the public. the focus was on creating joint 
companies with the western countries; work on developing countries, as the control of 
incoming materials and their implementation was not ignored.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 449, л. 80-84 
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4) Documents to PB, CC, CM, TodorZhivkov

58.  Proposal by the Deputy Chairman of the Committee for State Security – Mircho 
Spasov, 29 July 1966
It is about increasing the number of staff of Intelligence Directorate performing tasks 
in relation to the scientific and technical intelligence.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а.е. 70, л. 2-3

59.  Note from the Minister of Interior - Lieutenant General Dimitar Stoyanov to 
the First Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party - 
Todor to provide places for workers from the scientific and technical intelligence 
in some sectorial ministries, 10 June 1975.
the request concerns the position adviser at thesectorial ministers and Deputy 
Chairman of the Council of ministers on industry issues.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 366, л. 3-5

60.  To the State Council of the People’s Republic of Bulgaria - Proposal on rewarding 
Scientific and Technical Intelligence Directorate to First Main Directorate –State 
Security, Ministry of Interior, 19 May 1986
scientific and technical Intelligence Directorate is proposed to be awarded the 
GeorgiDimitrov medal for achieving high scores in implementing its tasks.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 555, л. 26-28 

5) Problems facing the scientific and technical intelligence and work improvement 
proposals

61.  Key issues, on which scientific and technical intelligence will work during the 
period 1971-1973, 12 January 1971
outlines the major areas, in which scientific and technical information need to be 
obtained: electronics, radiocommunications equipment, computers and instrumentation, 
chemical Industry, industrial microbiology, warfare and military industry, special 
operational equipment; agriculture.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 432, л. 115-122

62.  Note on the system for scientific and technical information obtained by First Main 
Directorate – State Security under the scientific and technical intelligence, 12 July 
1971
As the volume of scientific and technical information increases, it is necessary to build 
a system for determining the tasks, storage, evaluation and implementation of scientific 
and technical information under the scientific and technical intelligence. It is considered 
that this system should be built jointly with the state Committee for science, technical 
Progress and higher education because it acts as an intermediary between users and 
providers of tasks under the scientific and technical intelligence.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 385, л. 9-11 

63.  Perspective work plan in relation to Department VII, First Main Department – 
State Security during the period 1972 - 1975, 19 April 1972
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the plan outlines the main strategic objectives of the scientific and technical 
intelligence, the main tasks and sites of penetration; work of the agents, interaction 
with other departments of the directorate, divisions of the ministry of Interior, 
Intelligence Directorate of the ministry of Interior and fraternal intelligence authorities, 
organizational and staff issues.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 374, л. 1-15 

64.  Observations on the guidelines for development of the Scientific and Technical 
Intelligence Department, [1979]
Determines the leading role of the scientific and technical Intelligence Department 
in relation to the problems of the material and the immaterial sphere; control over the 
obtained information, and strengthening coordination between scientific and technical 
Intelligence Department and sectorial ministries, improving interaction with socialist 
intelligence services, extending the scope of action; improving the function and structure 
of scientific and technical Intelligence Directorate, etc.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 66, оп. 1, а.е. 96, л. 21-23  

65.  Program plan of First Main Directorate – State Security on the implementation of 
the tasks set in the Ninth Five-Year Plan, 17 July 1986
It determines the goals; funds; activities ensuring implementation of tasks; sites 
for penetration; planning and deployment of information; main directions of the 
intelligence activities of the First main Directorate– state security; monitoring and 
control activities; organizational and structural tasks.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 548, л. 45-63 

66.  Priority tasks of Scientific and Technical Intelligence Directorate to First Main 
Directorate – State Security through the ninth Five-Year Plan and until 2000, 
24 February 1986
Defines the tasks to be performed in the following fields: military and special equipment 
, electronic assemblies and components , electronics , communication equipment 
, software microelectronics , automation , new materials, biotechnology , chemical 
technology , energy, organic materials.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 552, л. 97-103

67.  Proposals on the reconstruction and further development of the intelligence 
directorate within the Ministry of Interior, 15 March 1988
the second section focuses on the work in relation to the scientific and technical 
intelligence, which is focused on areas such as: electronics; chemistry; biotechnology; 
engineering; defense industry. It is envisaged the completion of the establishment of 
sectorial residency; construction of coordination councils; using new forms of economic, 
scientific and technical cooperation with capitalist and developing countries; expanding 
the scope of activities; more active use of the specialized companies of scientific and 
technical Intelligence Directorate.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 589, л. 10-18 



43

68.  Incoming cryptogram on “MONBLAN– 1”, 23 February 1990
Gives a clear request to withdraw from the project on which the country is unable to 
continue working.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 630, л. 24

69.   Incoming cryptogram on the Implementation of “NEVA”, 19 March 1990
Due to the presence of economic and financial problems, it is necessary to reconsider 
the future work and preparation for destruction of documents enabling discrediting of 
partners in formalizing the performed activity performed.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 630, л. 18 

70.  Incoming cryptogram on the “NEVA” and “MONBLAN” projects, 5 April 1990
After a meeting with the projects partner, it was proposed to take measures on the 
“clearing” and “destroying” available materials that can give evidence for “future 
governments on specific companies, individuals and forms of realization.”
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 630, л. 12 

71.  Outgoing cryptogram, 11 October 1990
the implementation of the new concept of the state government based on non-partisan 
approach.
National Intelligence service has to reconsider its tasks,as during their implementation 
it should follow closely the principle of not affecting national security and not harming 
national interests of host countries.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 633, л. 13-14

III. Cooperation

1) Joint meetings with the socialist intelligence services

72.  Reference on some conclusions from the meetings and discussions held with 
representatives of fraternal scientific and technical intelligence services, 
10 December 1973
summaries the more important questions: organizational structure of the scientific and 
technical intelligence; the use of covers and the work from there; funding the scientific 
and technical intelligence and work under the “embargo” in the fraternal countries, 
as on the basis of their experience, proposals have been made to the guidelines for 
development of the scientific and technical intelligence.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 150, л. 119-126 

73.  Reference on the cooperation between Department VII, First Main Directorate 
– State Security and the services for technical and scientific intelligence in the 
fraternal countries, 18 November 1974
Cooperation with related services is expressed mostly in the exchange of scientific, 
technical and operational information, as during thebilateral meetings structural 
problems are discussed;main directions and sides of work, the work of collaborators 
and other staff problems. the cooperation with each country is also reported.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е.  150а, л. 41-45 
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74.  Note from Colonel General Dimitar Stoyanov - Minister of Interior addressed to 
the Secretary General of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party 
and State Council Chairman Todor Zhivkov in relation to Multilateral meeting 
of heads of scientific and technical intelligence units of the fraternal countries, 
6 May 1983
Draft congratulatory letter to the participants in the multilateral meeting of heads of 
scientific and technical intelligence units of the socialist countries, hosted by Bulgaria.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 500а, л. 162-163 

75.  Congratulatory letter from Todor Zhivkov in connection with the meeting of the 
scientific and technical intelligence units, undated
specifies the unique role played by the scientific and technical intelligence units; 
expresses the opinion that the meeting will rise to an even higher level of cooperation 
between them.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 500а, л. 164-167

2) Cooperation with the Soviet Union

76.  Report by Ivan Yordanov, Head of Department VII to Directorate 1 – Committee 
for State Security, 6 June 1966.
It is related to a secondment to moscow to study the soviet experience in the field of 
scientific and technical intelligence. the report describes the structure and the main 
directions of the scientific and technical Intelligence Unit to the First General Directorate 
of the KGB, the ways of payment for information received and the intelligence and 
operational situation in the countries under intelligence.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 442, л. 1-10 

77.  Perspective plan for interaction between the foreign intelligence services to the 
Committee for State Security, Council of Ministers, USSR and the Ministry of 
Interior of the People’s Republic of Bulgaria for the period 1972- 1975, Tsanev - 
Andropov, 29 March 1972
refers to the joint work to expand opportunities for obtaining information about the latest 
scientific and technical developments in the military field. Bulgaria is expected to focus 
its efforts on strengthening existing and creating new agents’ opportunities in relation 
to the scientific and technical intelligence; bilateral improvement of mutual exchange of 
information. soviet intelligence has to assist the Bulgarians in the development of tasks 
for the agents; both intelligence servicesshould also cooperate in other aspects.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 446, л. 11-14 

78.  Excerpt of tasks from the perspective plan for interaction between First Main 
Directorate – Ministry of Interior and First General Directorate KGB concerning 
Department VII, 25 June 1975
Joint work on expanding opportunities for obtaining information about the latest scientific 
and technical developments in the military field by organizing joint activities on agents’ 
penetration; improving mutual exchange of scientific and technical information.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 448, л. 32-34  
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79.  Letter to the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria Dimitar 
Stoyanov from the Chairman of KGB, USSR - Andropov, 10 September 1976.
expresses appreciation to the assistance provided under the scientific and technical 
intelligence on military sites.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 150в, л. 47

3) Cooperation with the German Democratic Republic

80.  Reference on the cooperation between Scientific and Technical Intelligence 
Directorate, First Main Directorate – State Security and Scientific and Technical 
Intelligence Unit, German Democratic Republic for the period 1978 – 1981, 
2 February 1982
several bilateral meetings have been held during that period to discuss cooperation 
especially in the field of agents’ operational activities and information exchange; 
identifies guidelines of development and penetration sites.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 487, л. 31-37 

4) Cooperation with the Czechoslovak Socialist Republic

81.  Excerpt from the perspective plan for interaction between First Main 
Directorate –State Security and General Intelligence Department,  Czechoslovak 
Socialist Republic for the period 1974 - 1977, 27April 1976
envisages exchange of experience and holding joint events; transmission of scientific 
and technical information of mutual interest.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 150в, л. 1 

82.  Reference on the cooperation between Scientific and Technical Intelligence 
Directorate, First Main Directorate– State Security and Scientific and Technical 
Intelligence Directorate, Czechoslovak Socialist Republic for the period 1978 – 
1981, 1 February 1982
several bilateral meetings have been held during that period to discuss cooperation 
especially in the field of agents’ operational activities and information exchange; 
identifies guidelines of development and penetration sites.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 489, л. 78-82 

83.  Excerpt from the Protocol for Cooperation between First Main Directorate – 
Ministry of Interior – People’s Republic of Bulgaria – First Directorate – 
Committee for State Security of Czechoslovak Socialist Republic for the period 
1984-1990,  November  1984.
Both scientific and technical intelligence services will develop and intensify their 
cooperation in the exchange of technical materials. In the economic area, they will pay 
particular attention to the plans and intentions of the european economic Community; 
the exchange of forms and methods of work of the enemy special services.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 545, л. 58-59
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5) Cooperation with the People’s Republic of Hungary

84.  Reference on the cooperation between Scientific and Technical Intelligence 
Directorate, First Main Directorate – State Security and Scientific and Technical 
Intelligence Unit – People’s Republic of Hungaryfor the period 1978 – 1981, 
3 February 1981
several bilateral meetings have been held during that period to discuss specific questions 
in relation to needed information; exchange of experience in embargo deliveries; joint 
events; information exchange.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 488, л. 12-16

6) Cooperation with the People’s Republic ofPoland

85.  Cooperation agreement between the People’s Republic of Bulgaria and People’s 
Republic of Poland /excerpt/, 10 June 1974
Conversations at ministerial level, as the contracting parties will cooperate in obtaining 
and exchanging information in science and technology.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 156, л. 163 

86.  Reference on the cooperation between Scientific and Technical Intelligence 
Directorate, First Main Directorate – State Security and Scientific and Technical 
Intelligence Unit – People’s Republic of Poland for the period 1978 – 1981, 
3 February 1982
several bilateral meetings have been held during that period to reach to the conclusion 
that the cooperation during the relevant period has been successful and there are even 
opportunities to expand it.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 490, л. 6-8

7) Cooperation with Cuba

87.  Scientific and Technical Intelligence - tasks in cooperation with Cuba, [1979]
the key goal is to establish regular bilateral exchange of information about companies, 
people and tasks of mutual interest.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 155, л. 3 

88.  Reference on the cooperation between Scientific and Technical Intelligence 
Directorate, First Main Directorate – State Security and Scientific and Technical 
Intelligence Unit – Cuba for the period 1978 – 1981, 3 February 1982
several bilateral meetings have been held during that period to discuss opportunities 
to work against the Unites states of America; execution of joint intelligence activities; 
developing the exchange of scientific and technical information.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 491, л. 8-10 

8) Cooperation with other divisions of the Ministry of Interior

89.  Reference on the interaction between Department VII, First Main Directorate – 
State Security and district directorates of the Ministry of Interior in the country, 
25 February 1974
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specifies the active support for the scientific and technical intelligence in the country, 
recommendations are given to improve the work efficiency.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 439, л. 2-4 

90.  Statement on the interaction of Department VII, First Main Directorate – State 
Security with other directorates of the Ministry of Interior, 20 September 1978
the main interaction is with the second main Directorate – state security; VI 
Directorate –  state security; sofia main Directorateand district directorates of the 
ministry of Interior; identifies measures to improve the cooperation; specifies the main 
results and organization on the joint events; weaknesses and unsolved problems.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 139, л. 98-101 

91.  Note on the joint work with the district directorates of the Ministry of Interior in 
the country in 1980, 13 March 1980
specifies the results from the interaction with district directorates of the ministry of 
Interior.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 451, л. 1-3 

9) Cooperation with other ministries and departments in the People’s Republic of 
Bulgaria

92.  Orientation in relation to using the capabilities of the institutions to carry out 
intelligence activities and organization of work of the intelligence units at the 
institutions, 14 April 1967
explains the way of deployment of operative workers in the institutions by creating an 
intelligence unit, which is managed and controlled by the intelligence authorities.It 
clarifies the main activities and tasks to be performed by giving work examples.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 443, л. 22а-22и 

93.  Activities of First Main Directorate – State Security in relation to Decision № B – 
69– 1306/ 3 August 1970 of the Commission for Economic, Scientific and Technical 
Cooperation within the Council of Ministers, 11 April 1970
Identifies six points that should serve as a basis for future cooperation between First 
main Directorate – state security and the Commission for economic, scientific and 
technical Cooperation.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 384, л. 18-19 

94.  Joint work of State Committee for Science and Technical Progress and Ministry of 
Interior for recruitment, evaluation and implementation of scientific and technical 
information obtained through official and unofficial ways, 3 July 1970
It specifies who has the obligation to collect scientific and technical information; 
acoordinating body is established to define the main tasks for obtaining information 
through official and secret ways; determines the way of payment for information and the 
control of its implementation;  working groups are organized in the representations of the 
People’s republic of Bulgaria in the capitalist countries led by the ministry of Interior, 
but under the cover of the state Committee for science and technical Progress.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 364, л. 12-16 
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95.  Covers from operative workers from the scientific and technical intelligence in 
thecountry, 18 January 1971
the places with operative workers in the country are shown in tabular form.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 415, л. 14

96.  Note on the establishment of sectorial residency in some ministries, 18 December 
1974
It is envisaged the establishment of residency in sectorial ministries on the position 
“advisor” of the minister, while operative workers should be appointed to the 
appropriate departments.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 418, л. 78-80 
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1. АГ – Агент 
2. АОО – Агентурно-оперативна обстановка
3. ВИ – Въпроси за изясняване 
4. ВН – Външно наблюдение 
5. ВПР – Външнополитическо разузнаване
6. ВР – Връзка 
7. ВРЯН –Внезапно ракетно-ядрено нападение 
8. ВХТИ – Висш химико-технологичен институт 
9. ГАПС – Гъвкави автоматизирани производствени системи 
10. ГОАП – Групови обекти за агентурно проникване
11. ДКНТП – Държавен комитет за наука и технически прогрес
12.  ДКНТПВО –  Държавен комитет за наука, технически прогрес и висше образо-

вание
13. ДОП – Дело за оперативна проверка
14. ДОР – Дело за оперативна разработка
15. ДСО – Държавно стопанско обединение
16. ДТП – Държавно търговско предприятие
17. ДХК – Държавен химически комбинат
18. ЕИМ – Електронноизчислителна машина
19. ЗР – Задгранични резидентури
20. ЗЯП – Завод за ядрени прибори
21. ИВПП – Институт по винарство и пивоварна промишленост
22. ИЕП – Институт по елементи за ползване
23. ИИТ – Институт по изчислителна техника
24. ИИЦ – Информационно-изчислителен център 
25. ИКМ – Импулсно-кодова модулация
26. ИОР – Информация с ограничено разпространение
27. ИСО – Инженерингова стопанска организация
28. ИЯИЯЕ – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
29. КЕССИ – Комитет по единна система за социална информация
30. КИНТС – Комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество
31. ККСМ – Комисия по качество, стандартизация и метрология
32. КНИТ – Комитет за наука, изобретения и технологии
33. КОКОМ – Координационен комитет за многостранен контрол на износа
34. КРО – Контраразузнавателни органи
35. КТМ – Комитет за транспортно машиностроене
36. МАГАТЕ – Международна агенция по атомна енергетика  
37. МВТ – Министерство на външната търговия
38. МЕЕ – Министерство на електрониката и електротехниката
39. МЗХП – Министерство на земеделието и хранителната промишленост

нЯкои По-ваЖни сЪкращениЯ 
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40. МИП –Министерство на икономиката и промишлеността 
41. ММ – Министерство на машиностроенето
42. МС – Министерски съвет
43. МХП – Министерство на химическата промишленост 
44. НАПС – Национален аграрно-промишлен съюз
45. НИИ – Научноизследователски институт 
46. НИИОП – Научноизследователски институт по оперативна психология
47. НИИС – Научноизследователски институт по съобщенията
48. НИИЦМ – Научноизследователски институт по цветна металургия
49. НИИХП – Научноизследователски институт по химическа промишленост
50.  НИПКИЕК –  Научноизследователски и проучвателно-конструкторски институт 

за електронни калкулатори
51.  НИПКИП –  Научноизследователски проектно-конструкторски институт по по-

лупроводници
52.  НИПКИРЕ –  Научноизследователски и проектно-конструкторски институт по 

радиоелектроника.
53.  НИППИЕС –  Научноизследователски проекто-проучвателен институт за енер-

гийно строителство
54. НИСИ – Научноизследователски строителен институт
55. НОР – Нещатен оперативен работник
56. НПО – Научно-производствено обединение
57. НТИ – Научно-техническа информация
58. НТР – Научно-техническо разузнаване
59. НХК – Нефтохимически комбинат
60. ОАП – Обект за агентурно проникване
61. ОВ – Оперативна връзка
62. ОРОН – Оперативен работник на обществени начала 
63. ОТМ – Оперативно-технически мероприятия
64. ОФВ – Официална връзка 
65. ПДЯ – Постоянно действаща явка 
66. ППКНТП – Партийно-правителствена комисия по научно-технически прогрес
67. РАО – Радиоактивни отпадъци 
68. РУМНО – Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана
69. РЯН – Ракетно-ядрено нападение 
70. СС – Секретен сътрудник
71. ТИС – Търговско-икономически служби
72. УНТР – Управление научно-техническо разузнаване
73. ХКПВ – Химически комбинат за полиамидни влакна
74. ЦВТИ – Център за външнотърговска информация
75. ЦИЕ – Централен институт по елементи
76. ЦИИТ – Централен институт по изчислителна техника
77. ЦИО – Център за информационно обслужване
78. ЦЛЕХИТ – Централна лаборатория за електрохимически източници на ток
79.  ЦНИРПД –  Център за научноизследователска, развойна и проектантска дей-

ност
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ImPoRtAnt ABBReVIAtIons

1. AG – Agent 
2. IOS – Intelligence and Operational Situation 
3. CC – Questions for Clarification
4. FM – Foreign Monitoring 
5. FPI – Foreign Political Intelligence 
6. CON – Connection 
7. SRNA – Sudden Rocket and Nuclear Attack 
8. HICT – Higher Institute of Chemical Technology 
9. FAPS – Flexible Automated Production Systems 
10. GOAP – Group Site for Agents’ Penetration 
11. SCSTP – State Committee for Science and Technical Progress 
12. SCSTPHE – State Committee for Science, Technical Progress and Higher Education 
13. COC – Case for Operative Control 
14. COD – Case for Operative Development 
15. SEA – State Economic Association 
16. SCE – State Commercial Enterprise 
17. SCF – State Chemical Factory 
18. ECM – Electronic Computing Machine 
19. OR – Overseas Residents 
20. NDP – Nuclear Devices Plant 
21. IWBI – Institute of Wine and Brewery Industry 
22. IEU- Institute of Elements to Use 
23. ICT – Institute of Computer Technology 
24. ICC – Information and Computing Center 
25. ICM – Impulse Code Modulation 
26. ILD – Information with Limited Distribution 
27. EIO – Engineering Industrial Organization 
28. INRNE -Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy 
29. CUSSI  – Committee for a Unified System of Social Information 
30. CESTC – Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation 
31. CQSM – Commission for Quality, Standardization and Metrology 
32. CSIT – Committee for Science, Inventions and Technology 
33. CCMEC – Coordinating Committee on Multilateral Export Controls 
34. CA – Counterintelligence Authorities 
35. CTME  – Committee for Transport Mechanical Engineering 
36. IAEA – International Atomic Energy Agency 
37. MFT – Ministry of Foreign Trade 
38. MEEE – Ministry of Electrical and Electronics Engineering 
39. MAFI – Ministry of Agriculture and Food Industry 
40. MEI – Ministry of Economy and Industry 
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41. MME – Ministry of Mechanical Engineering 
42. CM – Council of Ministers 
43. MCI – Ministry of Chemical Industry 
44. NAPU – National Agro-Industrial Union 
45. RI – Research Institute 
46. RIOP – Research Institute of Operational Psychology 
47. RIC – Research Institute of Communications 
48. RIFM – Research Institute of Ferrous Metallurgy 
49. RICI – Research Institute of Chemical Industry 
50. RSDIEC – Research and Study Design Institute for Electronic Calculators 
51. RPDIS – Research and Project Design Institute of Semiconductors 
52. RPDIRE – Research and Project Design Institute of Radio Electronics. 
53. RSDIED – Research and Study Design Institute for Energy Development 
54.  RBI – Research Building Institute 
55. SOW – Supernumerary Operative Worker 
56. SPA – Scientific and Production Association 
57. STI – Scientific and Technical Information 
58. STI – Scientific and Technical Intelligence 
59. PP – Petrochemical Plant 
60. SAP – Site for Agents’ Penetration 
61. OJ – Operational Contact 
62. OWPB – Operative Worker on a Public Basis 
63. OTM – Operational and Technical Measures 
64. OC – Official Contact 
65. PSMP – Permanent Secret Meeting Place 
66. GPCSTP – Government Party Commission on Scientific and Technical Progress 
67. RAW – Radioactive Waste 
68. IDMD – Intelligence Directorate of the Ministry of  Defence 
69. RNA – Rocket and Nuclear Attack 
70. SC – Secret Collaborator
71. TES – Trade and Economic Services 
72. STID – Scientific and Technical Intelligence Directorate 
73. CPPF – Chemical Plant for Polyamide Fibers
74. CFTI – Centre for Foreign Trade Information 
75. CEI – Central Elements Institute 
76. CICT  – Central Institute of Computer Technology 
77. CIS – Center for Information Services 
78. CLEPS – Central Laboratory for Electrochemical Power Sources 
79. CSRDDA – Centre for Scientific and Research, Development and Design Activities
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