


Хроничен глад за квалифицирана 
работна ръка 

 Средна моряшка заплата от 80 лв. 

 Годишен отпуск 14 дни (като има случаи да 
не се ползва по 3 години). 

 Кадри се набират само от крайморските и 
крайдунавските окръзи. 

 

Данните са към 1973 г. 

 



„Легална възможност“ за разузнаване 
посредством: 

 Визуално наблюдение и оперативна техника. 

 Проучване „на тъмно“ в разговори с български 
граждани. 

 Провеждане на вражеска агитация и 
пропаганда. 

 Внос на инкриминирана литература. 

 Прокарване на „буржоазно“ влияние. 

 Въвличане в контрабандна и валутно-
спекулативна дейност. 



Агентурно-оперативно обслужване на 
българските кораби 

Отдел „Транспорт“ 

ВГУ-ДС 

Търговски флот и 
„Балкантурист“ 

ДС Варна 

„Океански риболов“ и 
танкерен флот 

ДС Бургас 

БРП 

ДС Русе 

Пристанища, корабостроителни  

и ремонтни заводи 
Поделенията по места 



За да излезе зад граница всеки член от 
екипажа трябва да бъде: 

 Проверен по отчета на ДС и НМ. 

 Проучен основно. 

 Членовете на БКП не се проучват, а 
получават разрешение от съответните 
партийни комитети. 



Сътрудничество с братските 
служби по линия БРП 
 Срещу американското  и югославското 

разузнавания по р. Дунав предимно с Румъния, 
Унгария и Чехословакия. 

 През летния сезон по маршрут: Турну Северин-
Братислава-Будапеща-Виена-Пасау. 

 Обмяна на информация за екипажите на 
„капиталистическите“ кораби, посещаващи 
българските пристанища. 

 Шахматна разстановка на граничните постове от 
българска и румънска страна с цел качествено 
проследяване на чуждите кораби. 

 



Сътрудничество с КГБ по линия на БМФ 
 Подробно се изучава режима в пристанищата, 

където акостират българските кораби. 

 Търсят се възможности за транспортиране на 
ембаргови товари. 

 Свеждат се инструкции за разпознаване на 
вражески разузнавачи. 

 Обмисля се съвместно с КПП да се реши 
въпросът за картотекирането на 
пребиваващите в българските пристанища 
моряци от капиталистически страни. 
 



„Материално увличане“ 

 Контрабандната дейност между Братислава 
и Виена е дело на „чуждите разузнавания“. 

 Търгуват се от ръчни часовници до 
партийни билети. 

 Изтичане на българска валута, на цена по-
ниска от фиксираната от БНБ. 

 



Благодаря Ви за 
вниманието! 


