


Структура на сборника  

• РЕПУБЛИКА КУБА 

• Сключено споразумение 
между МВР на Куба и 
МВР на НРБ – 1968 
година 

• НИКАРАГУА 

• Сключено споразумение 
между МВР на 
Никарагуа и МВР на НРБ 
– 1980 година 

 

  АРЖЕНТИНА 

 

  МЕКСИКО 



РЕПУБЛИКА      
К У Б А 

• Документ № 1, стр. 51   

• “Ние сме малък народ и 
страна, ние можем 
понякога да се 
поразгорещим и пр., но 
нашите големи 
партньори и приятели 
трябва да проявяват 
разбиране, да бъдат по-
снизходителни и да ни 
прощават понякога” 

 

През септември 1968 година в 
Хавана се провеждат разговори 
между представители на КДС и 
ръководството на МВРна Куба, след 
приключването, на които е  
сключено споразумение за 
сътрудничество и взаимодействие 
между двете служби.   

 

 

 

Активен член на “Движението на 
необвързаните страни”- 
международна организация от 
държави, не са членки на военни 
блокове. 



СТРУКТУРА НА КУБИНСКОТО 
РАЗУЗНАВАНЕ 
 

• Главна задача на 
разузнавателното 
управление е да подпомага 
и организира 
революционното движение 
в Латинска Америка и 
Африка,   

• Да прониква в 
задграничните 
контрареволюционни 
организации и да 
придобива информация за 
плановете на САЩ.   

 

Създадено през 1962 г.  

ОТДЕЛИ:  

-Отдел по оперативно-
технически въпроси 

- Отдел за Латинска 
Америка и Европа 

-Отдел за Канада и САЩ 

-Отдел за Африка и Азия 

-Отдел за информация 

-Отдел за наблюдение и 
обслужване на чуждите 
граждани в Куба. 



          ОБЩИ ЦЕЛИ 

• Док. № 38, стр. 251 
 

• “Проблемите, които 
имаме ние и Вие не са 
едни и същи, но въпреки 
това имат нещо общо. 
Това е нашата 
идеология,”. 

• “Империализмът е на 90 
мили от нас и имаме 
пряко идеологическо 
влияние от тяхна 
страна”. 

  

 

 

РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ДВЕТЕ СЛУЖБИ Е НАСОЧЕНА КЪМ  
ГЛАВНИЯ ПРОТИВНИК И 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА АМ, С КОИТО ДА 
СЕ ДИСКРЕДИТИРА ПОЛИТИКАТА НА 
САЩ И ДРУГИТЕ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ. 

 

 

 

 

ОБЩА ИДЕОЛОГИЯ – 
КОМУНИСТИЧЕСКАТА 

 



СЪТРУДНИЧЕСТВО  МЕЖДУ 
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НА КУБА И НРБ 

 

• “Както на отиване за Хавана, 
така и на връщане в Москва 
бяхме посрещнати най-сърдечно 
от зам. -  председателя на КГБ 
др. Панкратов и други ръководни 
работници от КГБ.”  

 

• “ На летището в гр. Хавана за 
посрещането ни бяха дошли зам.-
министрите на МВР на Куба, 
посланикът на НРБ Стефан 
Петров, съветникът при 
посолството Коен и 
представителят на КГБ – др. 
Зведьонков”. 

 

-ОБУЧЕНИЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
КАДРИ  НА КУБА 

 

-СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ПО ЛИНИЯ НА 
НЕЛЕГАЛИТЕ 

 

-ПО ОПЕРАТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ 

 

-ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИТЕ 

-ПО МОБИЛИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

 

-ПО ЛИНИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО 
РАЗУЗНАВАНЕ 

 

-ОБМЕН НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА, 
КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНА И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

-ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИ 
ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 



 Док. № 43 и № 45 
 

 

 

КОНТАКТИ НА 
АГЕНТИ НА ПГУ-ДС , 
РАБОТЕЩИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА 
КУБА С ВИСШИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  
САЩ 



РЕПУБЛИКА НИКАРАГУА 

  

През 1980 година е изготвен протокол 

за сътрудничество между 

министерствата на вътрешните работи 

на НРБ и Република Никарагуа. 

Подписан е от Димитър Стоянов и 

команданте на революцията Томас 

Борхе – министър на вътрешните 

работи на Никарагуа. 



Основни 
насоки  

• 1. Двете министерства да си 
сътрудничат в борбата срещу 
империализма, против опитите на 
противника да проникне в НРБ и 
Никарагуа 

• 2. Да разменят информации за 
плановете намеренията и целите на 
главния противник САЩ, другите 
капиталистически страни и Китай. 

• 3. Да разменят информация за 
формите и методите на дейността на 
вражеските разузнавателни органи и 
провежданите от тях активни 
мероприятия и акции. 

• 4. България да изпрати свои 
представител в Манагуа, който да 
окаже  практическа помощ по 
организацията на дейността на 
полицията и Държавна сигурност на 
Никарагуа. 

 
 

 

В ДЕЙНОСТТА НА  
БЪЛГАРСКОТО 
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКО 
РАЗУЗНАВАНЕ И 
РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НА РЕПУБЛИКА 
НИКАРАГУА 



Избори в Никарагуа 1990 
година 

 

 

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН 
СЪЮЗ  

ПЕЧЕЛИ  

УБЕДИТЕЛНО ИЗБОРИТЕ  



МЕКСИКО 

- Стратегическото положение на Мексико, както и обстоятелства от 
исторически характер определят ролята му на БУФЕР между страните от 
Латинска Америка и САЩ 

  

- Силна икономическа и технологическа зависимост на страната от САЩ.  

  

- По числен състав американското посолство в гр. Мексико е едно от най-
големите в света.  

 

- В Мексико работят значителен брой  агенти на ЦРУ, ФБР И ДЕА – Агенция 
за борба с наркотиците. 

 



 
АРЖЕНТИНА 

1. Българската икономическа  

емиграция и нейните институти 

2. Български граждани, временно 

пребиваващи в Аржентина. 

3. Легацията на НРБ в Буенос Айрес. 

4. Търговското представителство. 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 




