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ПРеДГовоР

още докато работех над книгата си „Творческите лично-
сти в Държавна сигурност“ възникна идеята да направя едно 
изследване на агентурния апарат на Държавна сигурност. Зна-
ейки какво представлява голяма част от секретните сътрудници 
на Държавна сигурност, мислено озаглавих бъдещата си книга 
„агентите на Държавна сигурност – интелектуалният елит на 
България“. Но веднага изпитах вътрешна съпротива за осъщест-
вяването на тази идея. Необходимо ли е отново да се огласяват 
имената на сътрудниците на Държавна сигурност, вече посочени 
от Комисията по досиетата и многократно визирани в медиите 
и най-вече в Интернет? очевидно на повечето от тях няма да им 
е приятно да се споменават отново имената им и да им се напом-
ня за връзката, която са имали с Държавна сигурност. особено 
на фона на налаганото от политици, депутати, журналисти и 
какви ли не псевдодемократи мнение, че това са били доносници. 
Допитах се до мои колеги. Изненадан бях, че повечето от тях бяха 
„за“ издаването на подобна книга. макар да смятаха, че Държав-
на сигурност е вече така охулена, че трудно ще се възприеме всяка 
нейна защита. И все пак, смятат моите колеги и приятели, тряб-
ва да се казва истината за дейността на Държавна сигурност. 
Истината за времето преди 1989 г., когато са защитавали, и то 
успешно, националната сигурност. Но истината и за периода 
след 1989 г., когато са обвинявани несправедливо, че пречат на де-
мокрацията и реформирането на страната и са основните винов-
ници за кризата, в която тя е изпаднала. Тази тяхна позиция ми 
вдъхна кураж да се заема с написването на книгата. Без да ме на-
пуска през цялото време лекото колебание относно правилността 
на това начинание. Прегледах всичките решения на Комисията 
по досиетата. И разбрах, че няма нужда да изброявам хилядите 
агенти на Държавна сигурност. списъци с техните имена вече са 
направени и огласени не само от Комисията по досиетата, но и 
от медиите и от някои „изследователи“ на Държавна сигурност, 
които превърнаха нейното охулване в своя професия. в Интернет 
може да намерите техните имена, подредени по различни крите-
рии или пък дадени в насипно състояние. Избрах друг подход. Да 
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разкажа отново за дейността на Държавна сигурност от 1944 
до 1989 г., което вече го бях правил и в предишни мои книги. Която 
дейност да представя като част от дейността на специалните 
служби на съвременна България. Разбира се, да разкажа за погро-
ма на Държавна сигурност и нейния агентурен апарат, извършен 
след 1989 г. И едва тогава да анализирам сътрудническия апарат 
на Държавна сигурност, за да покажа на читателите, че това е 
бил действително интелектуалният елит на България. в отделна 
глава се спирам и разсъждавам за греховете на Държавна сигур-
ност, които тя действително е имала и не може да подминем. 
Но не и да приемем всичко, което се каза за нея в последните 26 
години. И накрая се опитвам да разсъждавам за целите, задачите 
и проблемите на националната сигурност на България през 21 век. 
век, който вече се очертава като съдбовен за съществуването на 
българската нация.

Заглавието мисля, че е най-естественото, което може да 
се даде на книгата. Защото това е нейната цел – да се посочат 
митовете, които се разказват за Държавна сигурност и те да 
се приемат или отхвърлят чрез разкриване на реалната действи-
телност. в книгата се анализира само дейността на Държавна 
сигурност. РУмНо не ни интересува. Защото РУмНо не е Дър-
жавна сигурност. И това, че нормотворците в Народното събра-
ние практически ги отъждествиха в Закона за досиетата, е един 
от греховете на този закон, който обхвана и Комисията по доси-
етата, и медиите. Защото в общественото пространство вече 
не се прави разлика между служителите и агентите (секретни 
сътрудници) на Държавна сигурност и РУмНо и всичките ми-
нават под понятието „сътрудници на Държавна сигурност“, а 
пък агентите – под понятието „доносници на Държавна сигур-
ност“. в Държавна сигурност тези, които са били на щатна ра-
бота като офицери, са били наричани служители и това понятие 
се използва в книгата. в историята на българското разузнаване 
и контраразузнаване чуждите и българските граждани, които 
негласно са им помагали в изпълнението на техните задачи, са на-
ричани в различни периоди от тяхното съществуване агенти или 
секретни сътрудници. За да бъдем прецизни, трябва да споменем, 
че през периода 1944 – 1989 г. българското разузнаване е нарича-
ло чуждите граждани, които са го подпомагали в неговата дей-
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ност, „агенти“, а българските граждани, които са се обвързвали 
с него, „секретни сътрудници“. след 1989 г. понятието „агент“, 
използвано от Държавна сигурност, бе заменено с понятието 
„секретен сътрудник“. Това, което искам да кажа, е, че в теори-
ята и практиката на българските специални служби понятията 
„агенти“ и „секретни сътрудници“ са тъждествени, поради ко-
ето те се използват едновременно в настоящoто изследване, без 
да се прави разлика в тяхното съдържание.

Книгата е предназначена за служителите на Държавна 
сигурност, за да преоценят още веднъж своето минало и да са 
спокойни, че са изпълнявали патриотичния си дълг, защитавай-
ки националната сигурност на страната в тогавашните сложни 
времена на световно противоборство и студена война. 

Тя е предназначена и за агентите на Държавна сигурност, 
които не трябва да се срамуват от съдействието, което са оказ-
вали на българската държава в опазването на нейната национал-
на сигурност през този период.

Тя е предназначена и за младите хора, за да разберат една 
от истините за близкото минало на своята страна, което ще ги 
направи по-трезви и устойчиви на всякакви опити за тяхното ма-
нипулиране. 

Тя е предназначена и за всички български граждани, които, 
независимо от изграденото им мнение за Държавна сигурност, 
ще могат още веднъж да поразсъждават за нейните роля и зна-
чение в живота на българския народ.

Тя е предназначена за всички читатели, които са способни 
разумно и логично да осмислят това противоречиво явление от 
близкото минало на българския народ – Държавна сигурност. 
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сПеЦИаЛНИТе  
сЛУЖБИ  
На сЪвРемеННа  
БЪЛГаРИЯ

Началото на създаването на специалните служби на съвремен-
на България може да открием още преди обявяването на нейната 
независимост, когато Васил Левски изгражда със своята „Нареда 
за освобождаването на българския народ“ тайна полиция, която 
по същество има контраразузнавателни задачи и действа според 
правилата на конспирацията. Реално българското разузнаване и 
контраразузнаване бележат първите си крачки и трупат опит по 
времето на Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г., 
когато стотици българи се включват в дейността на руското военно 
разузнаване. Потвърждение на това е фактът, че петима от тях – 
Петко Р. Славейков, Стефан Стамболов, Александър Людсканов, 
Нестор Марков и Григор Начович, стават по-късно ръководители 
на Министерството на вътрешните работи.

Хронологически историята на специалните служби на съвре-
менна България е следната:

Военното разузнаване минава през Учебно бюро, създадено 
през 1891 г. към канцеларията на военното министерство, Инфор-
мационно бюро, създадено през 1903 г. към Щаба на армията, за 
да се създаде през януари 1908 г. специална Разузнавателна секция 
към Оперативното отделение на Щаба на войската (през 2008 г. се 
чества 100 години от създаването на институционалното ни воен-
но разузнаване). По време на Първата световна война е създадена 
специална военна полицейска служба към Министерството на вой-
ната, която по същество има контраразузнавателни функции, като 
основната задача е защитата на сигурността вътре във войската, а 
също и в страната. Съгласно Ньойския договор от 1918 г. Разузна-
вателната секция е разтурена. Тя е възстановена през 1940 г. в рам-
ките на Разузнавателен отдел към Генералния щаб (РО), в който е 
включено както разузнаването, така и военното контраразузнаване. 
През 1950 г. военното разузнаване се оформя като Разузнавателно 
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управление към Министерството на народната отбрана (РУМНО) 
и като такова съществува до 1990 г. През този период военното 
контраразузнаване преминава към Държавна сигурност (ДС) в 
рамките на Министерството на вътрешните работи (МВР). След 
1990 г. военното разузнаване се запазва като управление към Гене-
ралния щаб (по късно към министъра на отбраната) и сега действа 
като Служба „Военна информация“. Същевременно военното кон-
траразузнаване бе изведено от МВР и прикрепено към Генералния 
щаб (съответно министъра) на отбраната. В началото на 2008 г. то 
се включи в новосъздадената Държавна агенция „Национална си-
гурност“ (ДАНС). 

Външнополитическото разузнаване като институция практи-
чески не съществува в първите десетилетия на съвременна Бълга-
рия. Реално неговите функции и задачи се осъществяват от воен-
ното разузнаване. Едва през 1947 г. се оформя като самостоятелен 
отдел към Дирекция „Държавна сигурност“, а от 1950 г. е оформе-
но като управление в рамките на Държавна сигурност при МВР. От 
1990 г. то е на подчинение на Президента на републиката, като през 
1991 г. приема наименованието Национална разузнавателна служ-
ба. От 1 ноември 2015 г. външнополитическото ни разузнаване със 
закон се преименува в Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и 
премина на подчинение на Министерския съвет.

Контраразузнаването се оформя институционално през 1906 
г., когато е създадено отделение „Обществена безопасност“ към 
Столична полиция. Дотогава неговите функции и задачи се осъ-
ществяват от полицията, която със Закона за МВР от 1889 г. е има-
ла за задача да защитава и обществената безопасност. От 1925 г. 
към Дирекцията на полицията в МВР се оформя отдел „Държавна 
сигурност“ с чисто контраразузнавателни задачи. Като такъв той 
съществува до 1947 г., когато се влива в новосъздадената Дирекция 
„Държавна сигурност“, която през 1952 г. се оформя като Държавна 
сигурност при МВР. В рамките на Държавна сигурност при МВР 
(от 1965 до 1968 г. в рамките на Комитет за държавна сигурност) 
фактически действат четири контраразузнавателни направления, 
защитаващи съответно външната, вътрешната, икономическата и 
военната ни сигурност. През 1990 г. Държавна сигурност е раз-
формирована и контраразузнаването се оформя като Национална 
служба „Сигурност“ при МВР, а от началото на 2008 г. то се отделя 
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от МВР и съществува вече като самостоятелна Държавна агенция 
„Национална сигурност“.

Историята на специалните служби на съвременна България е 
неразривно свързана с историята на страната ни, с нейните възхо-
ди и катастрофи, с политическите промени и борби, които са се 
водили и водят през тези 138 години. Те са следвали и защитавали 
политиката, която българските политически сили са водили през 
този период. Повратностите в живота на българския народ са по-
вратности и в тяхното развитие. Успехите на политическите сили 
са и техни успехи. Грешките на политиците са и техни грешки. 
Престъпленията, извършени от политическите лидери, се превръ-
щаха в техни престъпления. Те подкрепяха и подпомагаха проце-
сите на изграждането и укрепването на българската държава, но и 
грешаха заедно с управляващите при вземането на важни полити-
чески решения и провеждането на тяхната политика. В това отно-
шение примерите са много. Да споменем някои от тях. 

През първите години след Освобождението улисаните в поли-
тически борби партийни лидери не обръщат веднага внимание на 
проблема за организационно създаване на българска разузнавател-
на служба. Липсата на военно разузнаване е една от причините за 
неподготвеността на българската войска във войната със Сърбия 
през 1885 г. и за пълната неосведоменост относно силите, дислока-
цията и плановете на сръбската армия.

Успехите на Българската армия по време на Балканската война 
през 1912 – 1913 г. се дължат и на военното ни разузнаване, което 
още преди войната събира чрез свои агенти и доверени лица подроб-
на информация за терена на бъдещите военни сражения, за силите и 
дислокацията на турската армия, за качеството на нейните оръжия и 
тактика на водене на сражения. Тази информация вдъхва  увереност 
във военното командване на българската армия, че ще успее да по-
беди в прекия двубой турската армия. Тя оказва известно влияние и 
върху вземането на политическото решение за започване на войната. 
А по време на войната военното командване получава навременни 
сведения от разузнаването за състоянието на противниковите сили, 
което го улеснява във водените от него битки и сражения. То органи-
зира събирането на военна информация за противника и чрез само-
лети, като по този начин България се нарежда сред първите държави 
в света, използвала възможностите на въздушното разузнаване.
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Българското военно разузнаване е било добре запознато с во-
енните възможности на Сърбия и Гърция. Смята се, че, ако цар 
Фердинанд бе взел предвид информацията на военното разузна-
ване, щеше да се избегне Междусъюзническата война и първата 
национална катастрофа. 

След поражението на България в Първата световна война, во-
енното ни разузнаване е подложено, наред с монарха, политиците 
и дипломацията ни, на силна критика, че не е успяло в края на 
първата година на войната да определи с голяма вероятност на чия 
страна ще бъде победата и по този начин да подскаже на българ-
ското държавно ръководство каква позиция да заеме по военния 
конфликт. Нещо повече, смята се, че то тенденциозно е подава-
ло информация в интерес на присъединяването ни към Германия. 
Тези упреци може би са преувеличени, защото е известно, че цар 
Фердинанд не се е съобразявал във вземането на своите решения 
с разузнаването и Щаба на армията, но е факт, че военното ни раз-
узнаване не заема тогава правилната позиция. Същевременно не 
може да не споменем признанието на Фридрих Гемп, помощник 
на ръководителя на германското военно разузнаване Валтер Ни-
колай, който казва, че по време на войната на Солунския фронт 
българското разузнаване „много добре познава врага и разполага с 
активно действаща агентурна мрежа в неговия тил“.

По време на Втората световна война Разузнавателният отдел 
показва отново висок професионализъм, събирайки подробна ин-
формация за съседните страни и особено за Турция. Същевремен-
но неговото контраразузнавателно поделение използва в борбата 
си срещу противниците на режима не само чисто разузнавателните 
средства и методи, но и силовия подход – жестоки изтезания, по-
бои, разстрели без съд и присъда. 

По време на Студената война РУМНО се оформя като модерна 
разузнавателна служба, която създава мощни резидентурни групи 
в двете съседни противникови страни – Турция и Гърция, и успява 
да събира качествена информация, позволяваща Генералният щаб 
на българската армия и чрез него командването на Варшавския 
договор да имат реална представа за състоянието на въоръжени-
те сили на южното крило на НАТО и за неговите възможности и 
планове при локален, регионален и световен конфликт. Същевре-
менно неговото „стратегическо разузнаване“ събира и анализира 
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разузнавателна информация, която позволява да се формира отбра-
нителната политика на българската държава, да се изяснява какви 
въоръжени сили са необходими да се изграждат в нашата страна 
и каква трябва да бъде тяхната подготовка. То изучава и усвоява 
опита от кризите, конфликтите и войните в отделните райони на 
света като обръща особено внимание на пътищата за тяхното раз-
решаване.

През този период външнополитическото ни разузнаване в 
рамките на Първо главно управление се превръща също в съвре-
менна и модерна разузнавателна служба, която е готова да изпъл-
нява и най-трудните задачи, които времето поставя. Изявяват се 
с пълна сила възможностите на структурите на разузнаването в 
Центъра и зад граница да събират информация, която да подпо-
мага държавното ръководство в провежданата от него външна по-
литика. Това е период, когато България засилва своето присъст-
вие в международния живот и установява множество контакти 
със западноевропейски страни, със страни от Третия свят и със 
съседните страни. Тази активна външна политика, провеждана от 
ръководството на България, изисква достоверна и своевремен-
на информация за страните, с които то установява и поддържа 
контакти. Като един от източниците на информация се оформя 
външнополитическото ни разузнаване. За това важна роля има 
доверието на държавното ръководство в него и разбирането му, 
че всяко пренебрегване на разузнаването е погрешно за страна-
та. В рамките на Първо главно управление се изгражда и отдел, 
занимаващ се с културно-историческо разузнаване, който издир-
ва и придобива документи и материали, свързани с историята на 
българската държава, а също организира пропагандирането на 
българската история в съседни и по-далечни страни. Особено 
ефективно се оказва едно друго направление на разузнаването – 
научно-техническото. Основната задача, поставена пред него, е 
да подпомага развитието на българската промишленост, селско 
стопанство, наука и техника, като ги снабдява с достиженията 
на развитите страни в тези области. За тази цел то си служи с 
прийомите на промишления шпионаж, като се стреми да прео-
долее наложените по това време ембаргови правила на КОКОМ, 
както на фирмено, така и на държавно равнище. В някои оценки 
на западни специалисти се говори, че българското научно-тех-
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ническо разузнаване от този период по ефективност се нарежда 
след разузнаванията на САЩ, Съветския съюз и Израел, а според 
признанието на израелските служби българското политическо 
разузнаване по своята ефективност се нарежда в първата десетка 
на разузнавателните служби в света. Разбира се, когато говорим 
за ролята на разузнаването в развитието на българската държава, 
не трябва да подминаваме факта, че тя е естествено ограничена, 
тъй като по време на Първата и Втората световна война, то, в съ-
ответствие с политиката на България, фактически е прикрепено 
към съюзническите специални служби на Германия, а по време 
на Студената война е обвързано със специалните служби на соци-
алистическите страни и най-вече на Съветския съюз. И все пак, 
в рамките на ограничените и стеснени възможности на България 
за провеждане на самостоятелна външна политика, разузнаването 
се стреми да снабдява с информация и да подпомага държавното 
ръководство на страната в неговата външнополитическа дейност, 
особено в отношенията £ със страните от Балканския район. 

По-сложни са нещата с българското контраразузнаване. Това е 
така поради по-пряката му обвързаност със защитата на национал-
ната сигурност, защото то води непосредствена борба за разкрива-
не и неутрализиране на престъпления срещу външната и вътрешна 
сигурност. А може би и поради непрекъснатите стремежи на уп-
равляващите политически сили да го използват за своите полити-
чески цели и потискане на съпротивата срещу тях. Това води до 
драматизъм, да не кажа и трагизъм в историята и съдбата на тези 
служби и на техните служители.

Още по времето на Стефан Стамболов управляващите поли-
тически партии започват да използват силовите възможности на 
полицията за политическа разправа и преследване на своите опо-
ненти, за смазване на съпротивата срещу тях и за печелене на по-
редните избори чрез насилие и фалшификации. Фактически Стам-
болов създава политическа полиция, която използва за наблюдава-
не и жестоко преследване на своите противници. В началото на ХХ 
век засилването на политическото противопоставяне и огранича-
ването на политическата свобода води до разширяване използване-
то на Обществена безопасност за разправа над политическите опо-
ненти. След Септемврийското въстание, и особено след атентата 
през април 1925 г., Обществена безопасност, заедно с група воен-
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ни около т.н. Трета секция, фактически осъществява масовото, без 
съд и присъда, избиване на стотици комунисти, земеделци и леви 
интелектуалци. През периода 1941 – септември 1944 г. Държавна 
сигурност (заедно с полицията и армията) организира и провеж-
да конкретната дейност за смазване на съпротивителното антифа-
шистко движение, при което са избити, отново без съд и присъда, 
хиляди участници в това движение (партизани, ятаци, членове на 
бойни групи). Веднага след това новата Държавна сигурност, под-
чинена на Комунистическата партия, се включва в избиването, пак 
без съд и присъди, на хиляди българи, свързани със старата власт. 
В следващите няколко години тя практически организира и осъ-
ществява смазването на опозицията в България, а след това и на 
горянското движение. А когато £ бе наредено от ръководството на 
БКП да търси „врага с партиен билет“, тя осигурява необходимите 
жертви от тези среди. В следващите три десетилетия контраразу-
знаването не позволява да се разгърне организирано опозиционно 
движение в страната, а през последните две години на социалисти-
ческа власт в България, когато се появяват първите организации с 
дисидентски характер, Държавна сигурност се използва от БКП за 
предприемане на репресивни мерки срещу членовете им, в нару-
шение на техните права и свободи и в пълно противоречие с про-
фесионализма.

Рязкото политическо противопоставяне в България през ХХ 
век не можеше да не се отрази върху задачите и дейността на спе-
циалните служби и конкретно на контраразузнавателните. Не на-
празно до 9 септември 1944 г. основно направление на тяхната 
дейност е разкриването и неутрализирането на дейността на Кому-
нистическата партия, особено когато тя започва въоръжена съпро-
тивителна борба. Това се е искало от управляващите и контраразу-
знавателните служби са хвърляли необичайно много усилия в тази 
насока. Включително, използвайки не само средствата и методите 
на контраразузнаването, но и силовите методи. Същевременно то-
гавашната Държавна сигурност разкрива и то доста успешно, ан-
глийски и съветски шпиони, разбира се, и традиционно шпиони 
на съседните страни. При това повечето от нейните кадри са били 
убедени в правотата на своята дейност и са вярвали, че по този на-
чин защитават националната сигурност на страната. Веднага след 
9 септември 1944 г. в организационните рамки на старата Държав-
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на сигурност, но вече с нови кадри, се изпълняват коренно различ-
ни задачи – да се ликвидират привържениците на бившата власт, да 
се изпратят в концлагери, да се разгроми горянското движение, да 
се смаже опозицията. После идва ред на новото поколение служи-
тели в Държавна сигурност, което трябва да защитава страната ни 
от шпионската дейност на западните и съседните разузнавателни 
служби, да я защитава от проявите на идеологическата диверсия, 
да я подпомага в икономическото £ развитие. И тези служители 
също са били убедени, и сега са убедени, че са защитавали нацио-
налните интереси на България.

Но едно може да се каже с увереност. При цялата повратност 
във функциите, задачите и дейността на българските специални 
служби, факт е, че те не позволиха през ХХ век в България да се 
създаде организирана престъпност и съществува корупция, какви-
то имаше в много по-развитите западни страни (и за съжаление 
ги има сега в нашата страна). Дори и по време на така противо-
речивия и драматичен възродителен процес Държавна сигурност 
обезпечи сигурността, обществения ред и спокойствие в страната 
и не допусна масови безредици, ексцесии и насилие, към които 
имаха склонност отделни екстремистки настроени лица от средите 
на българските турци. То разкри авторите на терористичните акто-
ве в Пловдив и Варна през 1984 г. и във влака на гара Буново през 
1985 г., своевременно осуети десетки други опити за терористич-
но-диверсионни актове и по този начин не допусна разрастването 
на терористична вълна в страната.

После дойдоха политическите промени след 10 ноември 
1989 г. И отново позната ни картина от историята на специалните 
служби на България, когато настъпи рязка политическа промяна в 
страната. Техните служители стават първите жертви на промени-
те. Изведнъж те, които са защитавали до този момент предишната 
власт, се превръщат в най-опасните врагове на новата власт. И тя, 
с традиционния довод, че са най-силно обвързани със свалената 
вече (тоталитарна, репресивна, теснопартийна, антинационална, 
корумпирана, антидемократична, антиреформаторска) власт, ги 
подлага на политически, икономически и морални репресии, а по-
някога и на физическо унищожение и съдебни преследвания. Така, 
както става след преврата на 9 юни 1923 г., когато съставът на Об-
ществена безопасност е изцяло подменен с мотива, че е обвързан 
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със свалената земеделска власт. Така, както става през 1931 г., кога-
то Народният блок идва на власт и масово уволнява служители на 
Държавна сигурност под предлог, че са свързани с политическите 
сили, извършили преврата през 1923 г. Или както става през 1934 
г., когато след Деветнадесетомайския преврат се осъществи отново 
масова чистка в редовете на Държавна сигурност. Да не говорим 
за 9 септември 1944 г., след който фактически почти целият опера-
тивен състав на Държавна сигурност е избит или вкаран в затво-
ра. Да припомним и Априлския пленум през 1956 г., след който 
се извършва масова чистка в Държавна сигурност с обвинението, 
че нейните служители са виновни за нарушенията на законност-
та в страната. След 10 ноември 1989 г. се оказа, че служителите 
на Държавна сигурност са основните виновници за 45-те години 
тоталитарна власт. И всички грехове на тази власт – и реалните, и 
измислените, се преписаха на Държавна сигурност. Дори и сега, 
26 години след промените, неуспехите в провежданите реформи 
на т.н. преход се обясняват с дейността и влиянието на бившата 
Държавна сигурност.

Много по-важно е, обаче, какво е състоянието на специалните 
служби в България след настъпилите промени през 1989 г. Отмина 
времето, когато политици, политолози и какви ли не специалисти 
твърдяха, че няма нужда от специални служби след Студената вой-
на. Несигурността в съвременния глобален свят, борбата срещу 
тероризма и международната престъпност, срещу организираната 
престъпност и корупцията, срещу наркотрафика, опасността от яд-
рени, химически и стратегически оръжия, заплахите от екологичен 
характер, необходимостта от защитата на националната сигурност, 
на правата и свободите на гражданите изискват и налагат същест-
вуването на модерни специализирани служби, които ефективно да 
изпълняват своите задачи. Настъпиха веднага промени в целите, 
задачите и функциите на специалните служби. Заедно с тях вървя-
ха и структурните промени. Както вече се спомена, военното раз-
узнаване остана в рамките на Министерството на отбраната, кон-
траразузнавателните служби се обединиха през 2008 г. в рамките 
на Държавна агенция „Национална сигурност“, а външнополити-
ческото разузнаване, което от 1991 г. бе на подчинение на прези-
дента, се обособи през 2015 г. с новото наименование – Държавна 
агенция „Разузнаване“, към изпълнителната власт. В края на 2015 
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г. се приеха нови закони за разузнавателните служби в страната 
и „Закон за управление и функциониране на системата за защита 
на националната сигурност“. С тези закони може да се каже, че 
приключи функционалното и организационно развитие на специ-
алните служби.

Това, което трябва да се знае от нашето общество, е – поучени 
от миналото, да подкрепим процеса на укрепване на специалните 
служби, които да провеждат дейност, съобразена с националните 
ни интереси, които да се използват за просперитета на българския 
народ, за повишаване на неговото благосъстояние. И които да слу-
жат на цялото общество, без да се влияят от това коя политическа 
сила управлява в момента страната. Защото от векове се знае – коя-
то държава, който народ пренебрегне създаването и поддържането 
на ефективно действащи специални служби, е обречен на застой, 
на катастрофи и гибел. Дейността на тези служби е полезна и не-
обходима за развитието на нашата страна и те трябва да получат 
необходимата подкрепа от цялото ни общество.
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ПоГРомЪТ  
На ДЪРЖавНа  
сИГУРНосТ

Десети ноември 1989 г. На пленум на Централния комитет на 
БКП е свален от власт дългогодишният ръководител на партията 
и на държавата Тодор Живков. Събитието е посрещнато със задо-
волство от всички слоеве на населението. И от привърженици и 
противници на БКП.

В системата на Държавна сигурност смяната на Тодор Живков 
се посрещна спокойно и дори с облекчение. Отдавна всички слу-
жители знаеха, че недоволството от неговото управление е стиг-
нало до крайност и че най-добрият изход е той да се оттегли от 
властта и да даде път на нови хора. Но до идеята за смяна на влас-
тта не стигаше никой. Факт е обаче, че сред оперативният състав 
на Държавна сигурност нямаше и помен от противопоставяне на 
това решение на БКП. Работата продължаваше с очакване на нови-
те промени. А те дойдоха изненадващо бързо.

18 ноември 1989 г. Пред храм-паметник „Ал.Невски“ се про-
веде първият митинг на опозицията. Там за първи път проф. Ни-
колай Василев публично постави въпроса за разтурянето на „зло-
кобното VІ отделение на ДС“, което преследвало интелигенцията. 
След няколко дни във в. „Поглед“ се появи краткото обръщение 
„Сбогом, Шесто“, където авторът с нескрита радост заявяваше, че 
VІ управление си отива от живота на българския народ. 

25 ноември 1989 г. Новият генерален секретар на БКП Петър 
Младенов провежда среща с Колегиума на МВР. Там той предлага 
да се приеме решение за разтурянето на VI управление. Това по-
стави началото на кампанията срещу управлението и особено сре-
щу неговите „доносници“ и телефонните подслушвания. Нека не 
забравяме, че това е все още време на съобразяване с БКП. Фак тът, 
че лично нейният пръв ръководител разтури управлението, подска-
за на опозицията и на медиите, че за него може да се пише и говори 
всичко. Всъщност на тях им бе посочен кой е виновникът и на кого 
могат да си изкарват гнева. Това бе сигнал за яростна атака срещу 
ДС и конкретно срещу VІ управление. Какви ли не грехове започ-

2
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наха да се приписват на техните служители. Изкарваха ги палачи, 
убийци, престъпници. 

Започна чистката. Първо в VІ управление. Около 170 – 200 
души от неговите служители бяха пенсионирани. Около 100 по-
млади колеги бяха пренасочени в други поделения. Около 30 души 
останаха без работа и след това бяха изпратени на граничните кон-
тролно-пропускателни пунктове или в други служби, несвързани 
с ДС. Обещанието на началника на управлението ген. Антон Му-
саков, дадено пред целия оперативен състав, че той ще поеме от-
говорността и ще го защити, остана без покритие. Нито той, нито 
някой от заместниците му, нито някой от ръководителите на МВР 
намериха сили да излязат пред обществото и не толкова да защи-
тят управлението, колкото да отхвърлят небивалиците, които се 
говорят за него, да кажат истината за дейността му и, разбира се, 
да защитят обикновения оперативен работник, който е изпълнявал 
добросъвестно възложените му задачи.

Вторият удар за ДС дойде след като министър на МВР стана 
ген. Атанас Семерджиев. През февруари и март 1990 г. той уволни 
около 4 000 души от Държавна сигурност (някои говорят, че са 8 000 
души). Уволненията бяха по формален при знак – имат 20 и повече 
години трудов стаж за пенсиониране. Нещо повече, в този списък 
се прибавиха и хора с 18–19-годишен стаж, а по места и млади 
оперативни работници с трудов стаж до пет години. Извърши се и 
преструктуриране на бившата система на ДС, като всички опера-
тивни служби (без военното контраразузнаване) се обединиха през 
януари 1990 г. в Национална служба за защита на конституцията, 
която през юли същата година се преименува в Национална служба 
„Сигурност“. Ген. Семерджиев многократно заяви, че това е ре-
форма и я прави по волята на политическите сили и със знанието 
и съгласието на Колегиума на МВР. В същото време продължиха 
нападките срещу Държавна сигурност, на която в Народното съ-
брание, на митинги и най-вече в медиите, £ се преписваха какви 
ли не престъпления. Появи се картата с черепите и стотиците кон-
цлагери в страната. Очистването на най-горния пласт от работе-
щите в Държавна сигурност послужи като отдушник на „антика-
десарските“ настроения на опозицията, а в известна степен и на 
обществото, което се нуждаеше от виновник за все по-кризисната 
ситуация в страната. С този акт правителството на БКП (от април 
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1990 г. Българска социалистическа партия – БСП) отново (времен-
но) отклони вниманието на обществото към системата на МВР и 
отдалечи засягането на нейните интереси.

Тази чистка имаше и друго обяснение. На 29 декември 1989 
г. ЦК на БКП прие въз основа на доклад на Александър Лилов ре-
шение, с което осъди възродителния процес и се обяви за възста-
новяване на турско-арабските имена на българските мюсюлмани. 
В доклада на Ал. Лилов се посочваше, че в хода на възродителния 
процес органите на МВР са допуснали насилия и извращения. Това 
възмути силно оперативния състав. На 6 януари 1990 г. в големия 
салон на МВР се проведе среща на Александър Лилов с ръковод-
ството и висши офицери от МВР. На нея изказалите се служители 
на Държавна сигурност заеха критична позиция към ръководство-
то на БКП. Приемайки „ревизията“ на възродителния процес, те 
окачествиха начина на нейното осъществяване като тоталитарен 
и в живковистки стил. Не приеха прехвърлянето на вината върху 
МВР. Заявиха, че ЦК на БКП е предал Държавна сигурност и оста-
вил нейните служители на произвола на съдбата. Има изказвания, 
че е най-добре органите на Държавна сигурност да бъдат деполи-
тизирани и да нямат нищо общо с партията. Александър Лилов за-
пази самообладание и защити своята позиция. Заяви, че той също е 
за отделянето на МВР от БКП. След съвещанието, обаче, се разбра, 
че той е казал „с тези хора няма да се разберем“ и още от минис-
терството се е обадил и поискал среща с Петър Младенов. Велко 
Палин, ръководител на „Военния отдел“ в Централния комитет на 
БКП, който присъствал на съвещанието, е изразил недоволство 
пред генералитета за поведението на служителите и отношението 
им към Лилов. Той също заминал с Лилов на срещата с Младенов. 
По-късно стана известно, че на срещата с Младенов те са изрази-
ли становището, че в Държавна сигурност работят „непоправими 
живковисти“, с които „трябва да се разделим“. Очевидно страхът 
от Тодор Живков и от евентуална промяна в негова полза ги до-
вежда до мисълта за очистване на висшите и средните кадри на 
Държавна сигурност, които според тях са били свързани с Живков, 
и да поставят на тяхно място нови хора. Именно тази задача бе 
изпълнена от новия министър на МВР Атанас Семерджиев. През 
март 1990 г. в министерството вече нямаше почти никой от гене-
ралите, на възловите места бяха назначени служители от средния 
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началнически кадър, а хиляди служители на средна възраст – пен-
сионирани. 

Факт е, че БКП (БСП), за да се запази като политическа сила в 
страната и оцелее при новата геостратегическа обстановка, насочи 
вниманието на недоволното обществено мнение към Държавна си-
гурност. Посочвайки я като основния виновник за репресиите и на-
рушаването на правата и свободите на хората, тя  насочи гнева на 
хората към Държавна сигурност и отдалечи неговия негативизъм 
към самата партия. В известен смисъл тя успя в тази си тактика и 
за това говорят резултатите от изборите за Велико народно събра-
ние, проведени през юни 1990 г., които бяха спечели с мнозинство 
от БСП. 

След БСП в кампанията срещу Държавна сигурност се включ-
ват Съюзът на демократичните сили (СДС) и останалите партии 
в страната. Когато СДС идва на власт през 1991 г., той изгонва от 
системата на Държавна сигурност още 4 800 души под предлог, че 
те са противници на демокрацията и реформите в страната. Чист-
ката продължава и през 1997–2001 г., когато СДС отново е на власт. 
Практически правителството на Иван Костов и конкретно минис-
търът на вътрешните работи Богомил Бонев изхвърли от системата 
почти всички служители на Държавна сигурност. Останаха едини-
ци от млади оперативни работници, започнали работа в Държав-
на сигурност през 80-те години. Тази последна чистка се извърши 
вече не само с традиционните обвинения, че служителите на бив-
шата Държавна сигурност са виновни за репресиите по време на 
тоталитарния режим, но и че са виновни за неуспехите и провалите 
в развитието на страната ни, че са противници на демократизира-
нето на нашето общество и задкулисно оказват негативно влияние 
върху политиката, икономиката, духовния живот на страната. 

Това прочистване на специалните служби от кадрите на Дър-
жавна сигурност се извършва едновременно с промяната на функци-
ите, целите и задачите, които има да изпълняват. Контраразузнава-
телните служби, силно съкратени и с нова структура, се обединиха в 
рамките на Национална служба „Сигурност“. През февруари 1991 г. 
с указ на президента бе създадена Национална разузнавателна служ-
ба. С извършване на структурни промени в нея, освобождаване на 
кадрите в пенсионна възраст и подмяна на задграничните кадри. Бе 
подменено цялото ръководство на службата, закрити бяха основни 
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направления и резидентури. През март 1991 г. е разтурено Научно-
техническото разузнаване. Това стана по настояване на американ-
ския държавен секретар Джеймс Бейкър, който, при първото си пре-
биваване в България, заявява на Андрей Луканов: „Ако не закриете 
незабавно вашето Научно-техническо разузнаване, на България ще 
бъде нанесен тежък и непоправим удар“. През 1991 г. е разтурено 
и Културно-историческото разузнаване. В следващите пет години 
кадровият състав на разузнавателната служба е сведен до около 25 
на сто от този през 1990 г. Това означава изтегляне на службата от 
държави, в които България продължава да има оперативен интерес, 
свиване до минимум на работата с агентурата, отказване от офици-
ални прикрития в българските държавни ведомства.

Формално Държавна сигурност с нейната структура и функ-
ции престана да съществува от 1990 – 1991 г. С масовото уволнява-
не на нейните кадри през 1990 – 1992 г. и през 1997 – 2001 г. реално 
кадровия състав на вече бившата Държавна сигурност бе изваден 
от специалните служби. Въпреки това нападките срещу Държавна 
сигурност продължиха с нестихващо темпо. Те се водеха и водят в 
две основни насоки:

Първо, да се очерни до крайност дейността на Държавна си-
гурност и конкретно на нейните служители от 1944 до 1989 г.

Второ, да се отправят нападки към поведението и дейността 
на вече бившите служители на Държавна сигурност след 1989 г. 

Бившият директор на Национална служба „Сигурност“ Юлий 
Георгиев обобщава добре тези нападки в документалната си книга 
„Българските спецслужби с поглед към обединена Европа“. Спо-
ред него четири са основните тези, разпространявани след 1989 г. 
за Държавна сигурност:

1. Че Държавна сигурност е била престъпна организация, ин-
струмент на насилие и тотален контрол над гражданите на Бълга-
рия по време на социализма. 

2. Че не съществуват различия между политическата полиция, 
контраразузнаването и разузнаването.

3. Че остатъците на Държавна сигурност продължават органи-
зирано да пречат на демократичното развитие на България в проти-
воречие на закона, подмолно, без избор на средства и методи.  

4. Че Държавна сигурност е създала организираната престъп-
ност и направлява финансовите кланове.
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Десетки са книгите, хиляди са статиите и докладите, без-
бройни са изказванията и интервютата, давани в медиите, в които 
се очер ня дейността на Държавна сигурност. В тази кампания се 
включиха политически лидери и дейци, научни работници (исто-
рици, политолози, социолози), културни дейци, журналисти, по-
страдали от социалистическата власт, но и нейни галеници. Из-
ползва се активно и Интернет, като се откриха специални сайтове, 
които се занимават само с „престъпната история и дейност“ на 
ДС. Някои журналисти и антикомунисти превърнаха очернянето 
на Държавна сигурност в своя професия. В тази кампания много 
активно се включи и Комисията по разкриването на досиетата на 
служителите и агентите на Държавна сигурност и РУМНО. Тя с 
охота издава сборници с документи (вече над 30), свързани с дей-
ността на Държавна сигурност. Предоставя щедро архивни мате-
риали на различни историци, за да издават своите „антикадесар-
ски“ книги. Организира симпозиуми и срещи, посветени на тази 
тематика. Нейните членове и лично председателят на комисията 
излизат в медиите с разсъждения и оценки относно съдържанието 
на документите и внушават, че ДС е била единствено репресивна 
система, че тя не е защитавала националната сигурност, че тя е 
била филиал на КГБ и в този дух. Същевременно периодично се 
поемат медийни кампании по дадени поводи, за да се отправят по-
редните порции хули и клевети срещу Държавна сигурност. 

Да посоча „научните“ твърдения на историка Момчил Методиев, 
обобщени в книгата му „Машина за легитимност. Ролята на Държав-
на сигурност в комунистическата държава“, издадена през 2008 г. 

1. Че Държавна сигурност не може да се определи като за-
щитник на националните интереси, а като пазител на партийната 
структура на БКП.

2. За разлика от демократичните държави, огромна част от 
дейността на ДС се състои в организирането на т.н. активни или 
остри мероприятия, вътре или вън от страната, включващи и мерки 
като отвличане или убийство на противници на режима.

3. Крайната цел на всички бивши ченгета от ДС, писали ме-
моари и спомени, е да отхвърлят личната си отговорност от прес-
тъпленията на системата.

4. Че контраразузнавачите, за разлика от разузнавачите, са 
били необразовани.
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5. Че оперативните работници на Държавна сигурност пред-
почитат да провеждат своите срещи с агентите в паркове и градин-
ки, защото се страхували от подслушване.

6. Че кадрите на Държавна сигурност се обучават традицион-
но в Съветския съюз.

7. Че в школата на ДС не е преподавана дисциплината разуз-
наване, което показвало, че българското разузнаване зависело от 
съветското.

8. Че ДС не се e примирявала с ролята си на изпълнител и 
се e стремяла да взема участие във вземането на политическите 
решения.

9. Че „убийствата“ на Борис Арсов и Георги Марков са извър-
шени от Държавна сигурност.

Да не забравя да посоча и няколкото документални филми, 
посветени на „злокобната“ роля на Държавна сигурност в живота 
на българския народ. Филми, изпълнени с тенденциозни и неверни 
твърдения, с фалшифициране на фактите, подчинени на единстве-
ната цел – да внушават на обществото какво зло е била Държавна 
сигурност в живота на българския народ. Бившият агент на Дър-
жавна сигурност – оператора Христо Тотев, разказвайки във филма 
си „Зад кадър“ как е бил репресиран от Държавна сигурност, го за-
вършва с изписан текст, че двадесет години след падането на Бер-
линската стена ДС продължава да оказва политическо, икономиче-
ско и духовно влияние върху развитието на страната ни. Една дама, 
професор по история в Американския университет, в интервю от 
април 2016 г. твърди, че хората от ДС „ни управляват“ и „държат и 
българската икономика“, а „тази соцносталгия, както и спирането 
на промяната в образователната система е ... изключително успеш-
на операция на ДС ...“. Излязоха и художествени филми с подобна 
тематика. Да споменем „Дунав мост“, „Сезонът на канарчетата“, 
„Дзифт“. Отделни писатели не пропуснаха в своите романи, по-
вести и разкази да се „заиграят“ с Държавна сигурност. Известни и 
по-малко известни писатели, режисьори, продуценти, музиканти, 
артисти, художници, певци, научни работници се изкарваха жерт-
ви и пострадали от репресиите на Държавна сигурност и разказва-
ха и разказват в своите мемоари и интервюта за това как са били 
„преследвани и репресирани“ от нея.

Тон на тази кампания срещу Държавна сигурност даваха и да-
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ват политическите ръководители на СДС и десните партии. Народ-
ното събрание също се превърна в трибуна за охулване на Държав-
на сигурност. Първото обругаване на Държавна сигурност стана 
във Великото народното събрание (ВНС) през април 1991 г., когато 
по повод осветяването на 33 служители и агенти на управление VІ 
на ДС се отправиха от засегнатите депутати какви ли не обвинения 
срещу ДС. В крайна сметка се оказа, че виновни за всичко са орга-
ните на ДС и с това този първи прочит на миналото от трибуната 
на Народното събрание приключи.  

Ами случаят с „Оня списък“. Да припомним. На 4 февруари 
1992 г. Ахмед Доган посещава турското посолство в София и пре-
дава на турския посланик документи, сред които и т.нар. „Оня спи-
сък“, в който са посочени имената на няколко десетки служители 
от Националната разузнавателна служба и Разузнавателното упра-
вление на Министерството на отбраната, които са работили под 
дипломатическо прикритие в различни страни на света. Той обяс-
нил на посланика, че документите ги е получил от тогавашния ми-
нистър на външните работи Стоян Ганев и от Живко Попов, бивш 
служител на Първо главно управление. Националната служба за 
сигурност установява този факт по оперативен път – от придру-
жителя на Доган, който е бил неин агент, и от проведени техниче-
ски мероприятия. Заведено е следствено дело, тъй като данните в 
списъка представляват държавна тайна. Преди и по време на след-
ственото дело ръководителите на държавата – президентът Желю 
Желев, министър-председателят Филип Димитров, председателят 
на Народното събрание Стефан Савов и министърът на вътрешни-
те работи Йордан Соколов заемат позиция, че това е провокация 
на бившата Държавна сигурност с цел да се дискредитират Стоян 
Ганев и правителството на СДС и да се обтегнат отношенията меж-
ду СДС и тогавашния негов съюзник ДПС. Върху агента – основ-
ният свидетел по делото, се оказва психологическо въздействие, 
включително и от четиримата ръководители на държавата, които 
го посещават една нощ в болницата, в която пребивавал, за да го 
накарат да се откаже от първоначалните си показания, което той 
прави. Върху прокуратурата и следствието е оказан политически 
натиск, вследствие на което делото е прекратено (след три години) 
поради липса на доказателства. Директорът на Национална служба 
„Сигурност“ Чавдар Петков и оперативните работници от турско-



28

то направление, работили по случая, са уволнени няколко месеца 
след това. 

Още през далечната вече 1991 г. последният началник на упра-
вление VІ на ДС, генерал Антон Мусаков, в своята книга „Шесто“ 
писа по повод очернянето на Държавна сигурност: „Трябва да се 
признае, че добре замислените и постоянно осъществявани атаки 
постигнаха своите цели – общественото мнение е обработено“. И 
това го казва, преди да започнат реално да се изнасят пред обще-
ството досиетата на служителите и агентите на Държавна сигур-
ност. Преди да се излеят още тонове нечистотии върху Държавна 
сигурност.

Сега това вече е факт. Държавна сигурност е така охулена от 
„свои и чужди“, че е трудно да се промени негативното общест-
вено отношение, създадено към нея в страната. Трудно ще бъдат 
оборени несправедливите обвинения срещу Държавна сигурност, 
които заливаха, заливат и очевидно ще продължават да заливат об-
щественото мнение. Има политически, икономически, социални и 
психологически мотиви за тази яростна кампания – да се оправ-
дае провалът на прехода след 1989 г. и тежката криза, настъпила в 
страната ни. И виновниците за този провал използват плашилото 
Държавна сигурност като параван за прикриване на тяхната неспо-
собност да решават проблемите на нашето обществено-икономи-
ческо развитие.

На фона на тази истерична и неспираща кампания поведени-
ето на бившите служители на Държавна сигурност е изпълнено с 
достойнство. Да, наистина те се чувстват обидени от хулите, на 
които бяха и са подложени. При това и от свои, и от чужди. Смятат 
се за предадени – и от БСП, и от останалите политически партии. 
Но те не отговориха на тези нападки по същия начин. Не тръгнаха 
да водят компроматни битки. Не се включиха в кампанийни бор-
би. Не започнаха да вадят секретни документи, с които да нападат 
свои обекти и агенти. Тяхната съвест бе чиста, те са убедени, че са 
изпълнявали своя патриотичен и граждански дълг, че са посвети-
ли най-хубавите си години в защита на своето отечество. Те знае-
ха истината за Държавна сигурност и това ги крепеше. И тя е, че 
Държавна сигурност, действаща тогава в условията на Студената 
война и на един тоталитарен режим, е защитавала успешно нацио-
налната ни сигурност. Тя е имала своите недостатъци и слабости, 
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но е постигала основната си задача – да не допуска да се нанасят 
вреди на Република България и да намали до минимум престъп-
ността в страната.

Още веднъж ще повторя. Чест прави на кадровия състав на 
Държавна сигурност, че при тази обстановка се държа и държи 
достойно. Не хленчи, не се оплаква, води борба за оцеляване. Как-
вато борба води и по-голямата част от българския народ. Митът 
за служителите на Държавна сигурност като създатели на органи-
зираната престъпност и направляващи политическата, икономи-
ческата и културна област в страната трябва да бъде отхвърлен и 
забравен. 

Ето каква е съдбата на бившите служители на Държавна си-
гурност. На тези няколко хиляди души, работили в нейните цен-
трални и окръжни поделения:

1. Биологически си отиват. Това са хора на преклонна възраст 
вече и е естествено постепенно те да си отиват от този свят. През 
2015 г. се публикуваха в отделна книга биографиите на водещи 
офицери в Държавна сигурност. Оказа се, че от 47 души са живи 
17, като 14 души от тях са над 70, 80 и 90 години. Част от тези хора 
се разболяха и си отидоха преждевременно поради стреса, който 
изживяха, след като бяха изхвърлени на улицата и бяха обругани и 
охулени като палачи на своя народ.

2. Преживяват с пенсиите си. При това с не големи пенсии, 
тъй като повечето от тях са пенсионирани с по-ниски показатели, 
въведени умишлено от правителството на Иван Костов след 1997 
г. – с цел да бъдат намалени до минимум пенсиите на служителите 
на МВР и МНО. 

3. Отделни служители се опитаха в първите години след 1989 
г. да развият един или друг бизнес, за да разберат, че вече е късно 
за тях да се включат успешно в дебрите на пазарната икономика. 
Или по-скоро, че техният морал и ценностна система не могат да 
приемат, да свикнат и действат в условията на жестоките правила 
на тази икономика. Единствената ниша, в която голяма част от тях 
можеха да се включат по-успешно, бе охранително-детективската 
дейност. Защото тя бе професионално най-близко да техните зна-
ния, умения и опит. И някои от тях създадоха по-мощни или по-
малки охранителни фирми, в които приемаха на работа основно 
бивши служители на Държавна сигурност, на МВР и на МНО.
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Нека се посочат оперативните работници от VІ управление на 
Държавна сигурност, които са станали крупни бизнесмени, които 
стоят начело на мощни групировки и фирми, които направляват 
сивата икономика на страната и още повече, които са създатели на 
организираната престъпност. И които могат да влияят върху об-
ществено-икономическото развитие на страната, върху политиче-
ския живот, върху духовното ни развитие. Едно-единствено име 
мога да посоча от управлението. Това е на Димитър Иванов, бив-
шият шеф на неговият Шести отдел, който от 1991 до 1996 г. бе 
вицепрезидент на „Мултигруп“, а сега е собственик на издателска 
и разпространителска агенция „Евромедия“ и издател на в. „Земя“. 
Но и професор – преподавател, журналист, публицист, автор на ис-
торически и политически изследвания. При него, обаче, всичко е 
обществено известно и това, че е успял да се реализира при новата 
обстановка, се дължи на личните му качества. Двама-трима души 
от управлението успяха да се реализират по-успешно в охранител-
ния бизнес, един в хазартния, друг в застрахователния бизнес. И 
това е. 

Поинтересувах се от съдбата на служителите на бившето 
Второ главно управление. Същата картина. Няколко души, които 
имат бизнес на средно равнище. Валентин Шотев се занимава с 
производство и търговия на алкохол, Митко Стоянов – със стро-
ителен бизнес, Явор Капитанов – с хотелиерство и ресторантьор-
ство, Пламен Стайнов – с млекопреработване. Горе-долу такава е 
ситуацията и в областите. Отделни бивши служители на Държавна 
сигурност са успели да пробият и да развиват по-успешен бизнес 
на местно равнище, собственици са на охранителни фирми, на 
предприятия, на консултантски къщи. Например бившият дирек-
тор на Окръжното управление на МВР – Варна, Любомир Дими-
тров е съпредседател на охранителната фирма „СОД-Варна“ АД. 
Бих споменал тук „Източноевропейска петролна компания“, която 
е създадена през октомври 1992 г. от бившия офицер от контрара-
зузнаването Димитър Димитров и която разгръща завидна дейност 
в продължение на няколко години, за да бъде доведена до фалит по 
време на правителството на Иван Костов. Също Лукан Луканов, 
офицер в Софийско градско управление, който става собственик на 
„Арома“ АД, предприятие за производство на парфюмерия и коз-
метика и развива дейност и в туристическия и винарския бизнес. 
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Още един офицер от Софийско градско управление – Васил Симов, 
прави бизнес кариера – бил е изпълнителен директор на „СИБАНК“ 
ЕАД, изпълнителен директор на Българо-американската кредитна 
банка до 2011 г., а от 1998 г. е изпълнителен директор на Софийска 
стокова борса. Да споменем и Чавдар Чернев, бивш директор на 
МВР – София, когото медиите посочват, че е собственик или участ-
ник в няколко фирми на средно равнище. Покойният вече бивш 
главен секретар на МВР Людмил Маринчевски бе дългогодишен 
директор на „Група 4 секюритас (България)“ ООД, филиал на меж-
дународна охранително-детективска организация.

Мислех, че поне измежду служителите на Първо главно уп-
равление ще открия повече крупни бизнесмени. Отново няколко 
души, които се занимават със средно голям бизнес. Все пак да спо-
менем, че през периода 1994 – 1998 г. група служители от разуз-
наването, начело с Цветан Начев, създадоха Международната ор-
тодоксална банка „Св.Никола“, но скоро се провалиха в това свое 
начинание и банката им бе отнета от друга група банкери. Много 
се говореше за задграничните фирми и дружества, че са изнесени 
над 5 млрд. долара от външния ни дълг в чужбина и в този дух. 
Трябва да се има предвид, че в Първо главно управление е имало 
строга отчетност на харченето на оперативни пари, а също, че след 
10 ноември са правени множество ревизии и проверки на службата 
– и това обвинение не бе потвърдено. Да, имало е такива фирми, 
в които са участвали и служители на разузнаването и реално са 
служили за прикритие на тяхната дейност, нещо, което се прави 
от всяка разузнавателна служба по света. След пенсионирането на 
тези хора, част от тях продължиха да работят като служители на 
тези фирми, или във фирми, с които са работили до този момент, 
било в чужбина или в техни представителства в страната. Някои от 
тях и сега имат добри позиции в различни фирми на химическата 
промишленост, фармацевтиката, електрониката, за селскостопан-
ски стоки, транспорт, банково оборудване, охранителна техника, 
туризъм, търговия с метали, петролни продукти, в застраховател-
ния бизнес. Каква е съдбата на единствената фирма, която е изгра-
дена през 1975 г. изцяло от Първо главно управление – външнотър-
говското дружество „Индустриално коопериране“ (ИНКО) и която 
е имала за задача да осъществява внос на ембаргово оборудване в 
областта на електрониката и машиностроенето. През 1992 г., ко-
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гато СДС идва на власт, Филип Димитров и неговото обкръжение 
разбират, че в ИНКО има все още активи за 25 млн. долара (по дру-
ги данни – около 35 млн.). Сменят директора на фирмата със Ста-
мен Петров, бивш служител на Първо главно управление. Парите 
са изтеглени и похарчени, а самият Петров остава да живее в Ис-
пания, докато се потули случая. Много нашумя името на генерал 
Любен Гоцев, който се представя като създател на организираната 
престъпност, тартор на олигарсите и мафиотите в нашата страна 
и какъв ли не. Всъщност, известно време той е бил консултант на 
банки и фирми, което е естествено при неговите контакти, възмож-
ности и качества. Знам само, че сега, в началото на 2016 г., той 
търси спонсор за издаването на нови два тома на „Дипломатически 
речник“, на който е един от съставителите. Да споменем още един 
от успелите „първаци“ – Гьончо Гьоков, фермер, който отглежда 6 
000 декара в землището на родното му село Малко Тръново, Чир-
панско. Също така Евгений Иванов, бивш дипломат, бил е главен 
секретар на Съюза на работодателите, от 2006 г. е изпълнителен 
директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ). И Веселин Константинов, който е бил един от 
собствените на „Поглед медия“ ЕООД.

Има няколко бивши служители на УБО, които успяха да раз-
вият добър бизнес. Сред тях е Георги Милушев, последният начал-
ник на Управление „Безопасност и охрана“ (1986 – 1989), който 
заедно с неговия син Стефан Милушев, служител на Второ глав-
но управление, разви успешен бизнес с бяла техника в рамките 
на търговската фирма „Зора“. Също Красимир Гергов, работещ в 
областта на рекламите и медиите, създател на първата частна на-
ционална телевизия и първото частно радио, работи в сферата на 
туризма и инвестирал в голф комплекси в България. Успешен биз-
нес развива и Румен Ралчев, президент на охранителната фирма 
„Балкан секюрити груп“, който се занимава и със строителство, 
туризъм и ресторантьорство. Той е и ръководител на Ордена на 
тамплиерите в България.

Да споменем тук и станалият скандално известен Алексей 
Петров, който до 1989 г. е бил служител на спецотряда за борба с 
тероризма, водещ се в рамките на направление „Т“ към управление 
VI. След 1991 г. е учредител и участник в застрахователни и други 
фирми, занимава се с научно-преподавателска дейност, използва се 
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като служител под прикритие от Национална служба „Сигурност“ 
и е съветник в ДАНС от 2008 до 2009 г. От 2010 до 2014 г. е обви-
няем, че е лидер на организирана престъпна група, но обвинението 
не е доказано. 

Отделни служители на ДС се опитаха да забогатеят и напра-
вят бизнес кариера, действайки по правилата на първоначалното 
натрупване на капитали. Някои станаха кредитни милионери, дру-
ги участваха в „дивата приватизация“. С не особено голям успех. 
Най-фрапиращият случай в това отношение е включването на бив-
шия началник на ОУ на МВР – В.Търново, Радослав Радославов и 
на неговия подчинен Людмил Досев през 1992 – 1994 г. в схемата 
на палестинеца Акрам за източване на кредити от няколко клона 
на банки в Северна България. Изтеглени са 93 млн. неденоминира-
ни лева (стари пари) неосигурени кредити. В резултат след дълго 
проточване на делото двамата и други съучастници в аферата са 
осъдени на по-няколко години лишаване от свобода, които реално 
ги отлежават в затвора.

4. Най-голяма е групата на бившите оперативни работници, 
която се включи в дейността на звената за сигурност, създадени 
към банките, към застрахователните компании, към групировки и 
по-големи фирми. Някои от тях са създатели на тези звена, други 
са ръководители, а трети – изпълнители. Немалко служители ра-
ботят в десетките охранителни звена, създадени в страната. През 
годините виждах много от тях като обикновени охранители в ми-
нистерства, агенции, банки, фирми, предприятия, заводи, инсти-
тути и на какви ли не обекти. Някои работеха и работят като на-
емни служители в различни фирми – издателски, консултантски, 
строителни, застрахователни. Част от тях работят, за да допълнят 
получаваната пенсия, но други работят, за да си осигурят годините 
и стажа за пенсиониране. 

5. Една малка група от служителите на Държавна сигурност, 
които имаха висше юридическо образование, станаха адвокати. 
Някои от тях работят самостоятелно (Георги Георгиев, Цветан 
Джигански), други се включиха в дейността на адвокатски канто-
ри, трети са юрисконсулти към отделни фирми.

6. Група служители на разузнаването, а няколко и на контрара-
зузнаването (Второ главно управление), продължиха своята работа 
под прикритието на дипломати, работейки в администрацията на 
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Министерството на външните работи или пък като посланици и 
консули. Известно е обаче, че част от тях бяха уволнени след афе-
рата „Оня списък“ от 1992 г. и след като започнаха да им се обявя-
ват имената от Комисията по досиетата в последните години. При 
проверката на работещите в МВнР, извършена от Комисията по 
досиетата, се установи, че в него след 1990 г. са работили около 50 
служители на ДС, от които към 30 души са били посланици, главни 
консули и ръководители на наши задгранични представителства. 
Да споменем някои от тях заемали по-важни посланически посто-
ве след 1989 г., като посочим само в кое управление са работели и 
къде и кога са били посланици:

 – Александър Савов (ПГУ) – Сеул (2003 – 2008)
 – Алекси Алексиев (ПГУ) – Аман (2008 – 2010)
 – Бойчо Гюров (ВГУ, ПГУ) – Дамаск (от 2010)
 – Венелин Петров (ПГУ) – Алжир (2003 – 2006)
 – Георги Късов (ВГУ) – Акра (1990 – 1998)
 – Дико Диков (ВГУ, ПГУ) – Акра (2002 – 2005)
 – Евгений Иванов (ПГУ) – Брюксел (1993 –1997)
 – Здравко Велев (ПГУ) – Сана (1999 –2002), Триполи (2003 

–2006)
 – Иван Петков (ПГУ) – Пном Пен (от 2009)
 – Кирил Димитров (ПГУ) – Хелзинки (1997 – 2003)
 – Марко Марков (ВГУ) – Белград (от 1990), Сараево (1996 

– 1999)
 – Начко Пехливанов (ПГУ) – Братислава (от 2010)
 – Неделчо Пенев (ВГУ, ПГУ) – Акра (2006 –2010)
 – Нейчо Нейчев (ПГУ) – Багдад (1993 – 1997)
 – Станимир Сърбоновски (ВГУ) – Претория (от 2010)
 – Тодор Стайков (ПГУ) – Ереван (от 2007)
 – Янчо Янев (ПГУ) – Аман (до 1994)

7. Научна кариера. Една немалка част бивши служители на 
Държавна сигурност се отдадоха на научна работа. При това някои 
започнаха своята научна дейност още преди 1989 г. и я доразви-
ха след това, а други я започнаха в годините на прехода. Почти 
всичките се занимават и с преподавателска дейност и са работили 
или още работят в различни висши учебни заведения. Някои от тях 
след 1989 г. са били зам.-ректори, декани или ръководители на ка-
тедри в тях. Ще ги посоча само по научни звания, без да се спирам 
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подробно на научноизследователската им дейност и на множество-
то им публикации. Който иска, може да се информира по-подробно 
за повечето от тях от книгата ми „Творческите личности в Държав-
на сигурност“ (2015). Трябва да се има предвид, че някои от тях са 
вече покойници, а други са на преклонна възраст.

Академици: Константин Косев и още един световно известен 
учен, който е бил към секретния щат на Културно-историческото 
разузнаване.

Член-кореспондент: Александър Янков.
Професори: Александър Спасов, Ангел Шишков, Бончо Асе-

нов, Валентин Станков, Валери Христов, Георги Стефанов, Дими-
тър Машев, Желязко Стоянов, Иван Попов, Йордан Начев, Мит-
рю Янков, Михаил Киров, Михо Пенев, Недим Генджев, Николай 
Йорданов, Николай Радулов, Петър Топалов, Петър Христов, Па-
вел Каменов, Пламен Митев, Румен Панков, Румяна Михнева, Со-
ломон Леви, Стефан Симеонов, Тенчо Колев, Юрий Търкаланов.

Доценти: Атанас Атанасов, Вълчо Григоров, Георги Георгиев, 
Георги Петришки, Георги Стоянов, Делчо Балабанов, Кирил Туев, 
Любомир Стаменов, Мюмюн Тахиров, Надежда Стаменкова, Па-
вел Владимиров, Петко Кипров, Петър Бойчев, Станислав Коев, 
Стефан Николов, Тодор Грозев, Тодор Трифонов, Чавдар Христов.

Доктори (кандидати на науките): Александър Колев, Ангел 
Драганов, Валери Попов, Васил Джамалов, Георги Копрински, 
Здравко Стоилков, Иван Делибалтов, Кръстьо Муховски, Юрий 
Тодоров.

8. Няколко служители на разузнаването и контраразузнава-
нето направиха след 1989 г. политическа кариера като министри, 
зам.-министри, ръководители на агенции и национални служби, 
депутати, областни управители и други публични длъжности. По-
вечето от тях са вече хора на преклонна възраст. Това са:

От разузнаването – Първо главно управление.
Александър Янков. Служител на ПГУ от 1969 до 1975 г. Бил е 

народен представител във ВНС. От 1981 г. е член-кореспондент на 
БАН, от 1988 до 1991 г. е зам.-председател на БАН. Член е на Ко-
мисията по международно право на ООН в Женева от 1977 до 1996 
г., на Постоянния арбитражен съд в Хага от 1971 г., и на Междуна-
родния трибунал по морско право в Хамбург. Член е на множество 
международни организации по международно право. През 2012 г. е 
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избран за председател на Световната асоциация по международно 
право. 

Благой Дечев. От 1971 г. работил в ПГУ, а от 1985 до 1990 г. е 
бил, първоначално заместник, а след това и началник на ОУ – МВР 
– Видин. Народен представител във ВНС.

Борислав Георгиев. От 1975 г. е работил в НТР. Бил е зам.-ми-
нистър на търговията и външноикономическото сътрудничество в 
правителството на Жан Виденов (1995 – 1996).

Бриго Аспарухов. От 1991 до 1997 г. е директор на Национал-
ната разузнавателна служба. Генерал. Депутат в 39-то Народно съ-
брание от 2001 до 2003 г. През 2007 г. е кандидат за кмет на София 
от БСП.

Васил Коларов. От 1967 до 1991 г. е работил в НТР. Внук на 
бившия министър-председател на България Васил Коларов. Един 
от тримата секретари на Партията на българските комунисти.

Велизар Енчев. Журналист, от 1985 до 1996 г. е работил в раз-
узнаването. От 1987 до 1993 г. пребивава в Югославия под прикри-
тието на кореспондент на БНТ, от 1997 до края на 2002 г. е посла-
ник на България в Хърватия. След това се занимава с публицистич-
но-журналистическа и обществено-политическа дейност. От 2014 
г. е депутат в Народното събрание. 

Георги Хаджиков. От 1960 до 1969 г. е бил служител на Второ 
и Първо главно управление. Бил е зам.-министър на външноико-
номическите връзки в правителствата на Андрей Луканов (1990) и 
Димитър Попов (1990 – 1991)

Горан Йонов. От 1988 г. е на дипломатическа работа – бил е 
в посолствата ни в Лондон и Хага, от 2004 до 2007 г. е посланик 
в Швеция. От ноември 2007 до юни 2008 г. е зам.-министър на 
вътрешните работи. След това е секретар по външна политика и 
сигурност в президентството.

Емил Филипов. Бил е служител на НТР от 1965-1975 г. Наро-
ден представител в 7-то ВНС и в 36-то и 37-то Народно събрание.

Иван Гайтанджиев. Бил е политически коментатор и наблю-
дател в БНТ, кореспондент на БТА в Пекин, Токио и Вашингтон 
(1987 – 1991). Народен представител в 36-то и 37-то НС. От 2007 
до 2011 г. е посланик на България в Египет. Автор на книги, доку-
ментални филми, публицистични предавания и на огромен брой 
коментарии и статии с външнополитическа проблематика. 
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Кирчо Киров. Дългогодишен служител в разузнаването. От 
февруари 2003 до края на 2012 г. е ръководител на Националната 
разузнавателна служба. Генерал.

Константин Косев. Историк, академик на БАН от 2003 г. На-
роден представител във ВНС (1990 – 1991), министър на народната 
просвета и зам.-председател на Министерския съвет през 1990 г. 
Бил е кадрови служител на Първо главно управление от 1972 до 
1976 г.

Любен Гоцев. Преди 1989 г. е бил зам.-министър на външните 
работи. През 1990 г. е първи зам.-министър на вътрешните работи 
и министър на външните работи. Народен представител във ВНС. 
Генерал. От февруари до декември 1991 г. е посланик в Холандия. 
След това е консултант в различни фирми.

Любомир Желев. Работил е в ПГУ от 1970 г., бил е търговско 
аташе в Анкара. Учредител на Националния фронт за спасение на 
България, бил е кандидат за евродепутат и за общински съветник 
в София. Редовен участник в телевизионни предавания на СКАТ 
като експерт по балканските проблеми.

Любомир Иванов. Дипломат, от 1985 до 1990 г. работи в ПГУ, 
след това е посланик в различни страни,  зам.-министър на външ-
ните работи и наш представител в НАТО. 

Минко Герджиков. От 1983 г. работи в ПГУ, бил е търговски 
представител в Гърция от 1987 до 1991 г. В служебното правител-
ство на Стефан Софиянски (1997) е зам.-министър на търговията 
и външноикономическите връзки. Дългогодишен зам.-кмет на Со-
фия, през 2005 и 2009 г. е и.д. кмет на София. 

Нина Михайлова-Геринска. Била е преподавател по чужди 
езици в школата на ПГУ. Народен представител във ВНС, в 36-то и 
37-то Народно събрание.

Петър Башикаров. Работил е в разузнаването от 1964 до 1979 
г. Бил е зам.-министър на външната търговия от 1976 до 1986 г., по-
сланик в Япония от 1986 до 1990 г. От февруари до септември 1990 
г. е министър на външноикономическите връзки. Народен предста-
вител във ВНС, 36-то, 37-то и 38-то Народно събрание. Посланик 
в Токио от 1992 до 1994 г. 

Петър Стефанов. Работил в ПГУ след февруари 1988, бил е 
зам.-министър на търговията и външноикономическото сътрудни-
чество (1996 – 1997).
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Серафим Софрониев. Работил в ПГУ от 1970 г., бил е зам.-ми-
нистър и главен секретар на търговията и външноикономическото 
сътрудничество.

Румен Тошков. Работил е в контраразузнаването от 1962 г., а 
от 1970 г. в разузнаването. От февруари 1990 до август 1991 г. е ръ-
ководител на  ПГУ, преименувало се в Национална разузнавателна 
служба през февруари 1991 г. Генерал.

Тодор Бояджиев. Дългогодишен служител в разузнаването, 
главен секретар на МВР от 1990 до 1992 г. Генерал от 1990 г. Наро-
ден представител във ВНС и в 39-то НС. От 1990 г. е зам.-предсе-
дател на Съюза на тракийските дружества в България. 

От контраразузнаването
Ангел Стоев. Д-р по философия. От 1992 – 2010 г. е ръководи-

тел на сектор „Сигурност“ и ДАНС в Пловдив.
Георги Пилев (1939 – 2012). Бил е ръководител на окръжните 

управления на Кърджали и Бургас. От март до ноември 1990 г. е 
ръководител на Национална служба за защита на Конституцията. 
След това е адвокат. Генерал. 

Делчо Балабанов. Служител на ОУ – Ст. Загора и преподавател 
във Висшия институт на МВР. Председател на Общонародния коми-
тет за защита на националните интереси (1991 – 1994) и на Отечестве-
ната партия на труда (2002 – 2005). Автор на 12 документални книги.

Димитър Икономов. Служител на ВГУ след 1988 г. Дипломат, 
бил е посланик в Сеул и Будапеща, а също зам.-министър на външ-
ните работи. 

Драгомир Димитров. Работил в ОУ – Велико Търново от 20 
август 1989 г. Директор на РДВР Велико Търново от 2002–2004 
г. Директор на Националната разузнавателна служба (Държавна 
агенция „Разузнаване“) от януари 2012 г. Генерал.

Иван Драшков. Служител на ВГУ от 1985 г., след това работи 
в НСС, като от 1999 г. е зам.-директор, а през 2007 г. неин дирек-
тор. От 2008 до 2012 г. е зам.-директор на ДАНС. След това се 
занимава с консултантска дейност.

Иван Чобанов. Доктор по философия, преподавател. Работи в 
МВР от 1979 г. През 1991 – 1992 г. е съветник по проблемите на си-
гурността при президента. От 1992 до 1994 г. е секретар на МВР. От 
февруари 2002 до януари 2007 г. е ръководител на Национална служ-
ба „Сигурност“. Генерал. Посланик в Зимбабве до ноември 2007 г. 
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Красимир Саманджиев. Дългогодишен служител на ВГУ, бил 
е негов зам.-началник. От януари до март 1990 г. ръководи Наци-
оналната служба за защита на конституцията. До април 1991 г. е 
зам.-министър на вътрешните работи. Генерал. 

Лъчезар Никифоров. Работил е в управление VІ на ДС от 1986 
до 1990 г., адвокат. Депутат в 43-то Народно събрание от квотата 
на АБВ – Перник.

Людмил Маринчевски (1941 – 2015). Работил в контраразу-
знаването от 1966 г. От 1990 до края на 1991 г. е първоначално 
първи зам.-министър, а след това – главен секретар на МВР. През 
1996 г. участва в президентските избори като кандидат за вицепре-
зидент на Александър Томов. През 1997 г. става депутат в 38-то 
Народно събрание, но го напуска след огласяване на бившите щат-
ни служители на ДС. 

Минчо Минчев. Работил е в ОУ – Кърджали, което напуска по 
собствено желание през 1986 г. През 1990 г. е един от основателите 
на Общонародния комитет за защита на националните интереси. 
Бил е депутат в 36-то Народно събрание.

Петко Ангелов. Работил в контраразузнаването от 1967 г. През 
януари 1990 г. става зам.-началник на Националната служба за за-
щита на Конституцията, а от ноември 1990 до март 1991 г. е и.д. 
началник на службата. Генерал. От март 1991 г. е зам.-министър, 
а от юли 1991 до юни 1994 г. – секретар на МВР. Преподава във 
висши училища.

Петко Сертов. От 1985 до 1990 г. работил в контраразузнава-
нето, а след това до 1997 г. в Централна служба „Борба с органи-
зираната престъпност“. От 2005 г. е секретар на Съвета по сигур-
ността към Министерския съвет. От януари 2008 до август 2009 
г. е председател на ДАНС, а от февруари 2011 до март 2013 г. е 
зам.-ръководител на Център за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност към МС (БОРКОР).

Пламен Димитров. След 1983 г. работил във ВГУ, бил е зам.-
министър на промишлеността. 

Пламен Ранчев. От 1986 до 1990 г. е работил в Икономическо-
то управление (IV) на ДС. След това е адвокат и народен предста-
вител в 40-то Народно събрание (2005 – 2009).

Раиф Мустафа. От 1984 г. е работил в ОУ – Кърджали, бил е 
зам.-министър на вътрешните работи (2005 – 2009).
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Стефан Дедев. От 1986 г. е работил в ОУ – Пловдив, след 1989 
до 2006 г. работил и е заемал ръководни постове в Главна дирекция 
„Гранична полиция“. От 2009 г. е депутат от ГЕРБ в три поредни 
НС.

Стефан Димитров. От 1973 г. работил в контраразузнаването. 
От 1992 г. е зам.-директор, а от юли 1992 до юни 1995 г. е ръково-
дител на Национална служба „Сигурност“.

Чавдар Петков (1946 – 1993). От 1971 г. работи във ВГУ по 
линия на турския шпионаж. От ноември 1990 до юли 1992 г. е ръ-
ководител на Национална служба „Сигурност“. Уволнен е покрай 
аферата с „Оня списък“.

Юлий Георгиев. Служител в контраразузнаването от 1979 до 
1997 г. Ръководител на Национална служба „Сигурност“ от 1995 
до 1997 г. След това основава фирма за консултации в областта на 
политиката, медиите и вътрешнофирмената сигурност. Учредител 
на Съюза на патриотичните сили „Защита“. Преподавател в Уни-
верситет по библиотекознание и информационни технологии. 

От Управление „Безопасност и охрана“ (УБО)
Димитър Владимиров. Дългогодишен служител в просле-

дяването (Външно наблюдение), от края на 1989 г. е служител в 
УБО. Ръководител на Национална служба за охрана от 1992 до 
2004 г. Генерал. След това се занимава с бизнес в областта на 
сигурността.

Димитър Радославов Димитров. От 1987 г. започнал работа в 
УБО. От 2004 г. е зам.-началник, а от 2007 до 2012 г. – началник 
на Национална служба за охрана. Генерал. След това се занимава 
с частна охранителна дейност, а от 2015 г. е кмет на община Етро-
поле.

От Национална следствена служба:
Ангел Момов. Работил е няколко години като следовател в ОУ 

– Шумен. Депутат във ВНС. 
Румен Андреев. Дългогодишен следовател в Главно следстве-

но управление на МВР, от 1995 до 2005 г. е бил зам.-директор на 
Националната следствена служба. От 2005 до 2009 г. е зам.-минис-
тър на вътрешните работи. 

Коста Богацевски. Дългогодишен следовател и зам.-ръководи-
тел на Главно следствено управление до края на 1992 г. От  януари 
1993 до октомври 1994 г. е главен секретар на МВР в служебно-
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то правителство на Любен Беров. Генерал. Адвокат. Учредител на 
Гражданско сдружение „Св. Георги Победоносец“.

Тодор Батилов. Бил е следовател в ОУ – Бургас. Депутат в 40-
то Народно събрание (2005 – 2009).

Има една група бивши служители на контраразузнаването от 
центъра и окръзите, които са били областни управители. Напри-
мер:

Владимир Димитров – на Благоевград.
Данчо Симеонов – на Варна.
Константин Гребенаров – на Бургас.
Мартин Кавръков – на Сливен.
Пламен Стоилов – на Русе.
Георги Шарлачки – зам.-областен управител на Перник.
Валентин Литов – зам.-областен управител на Враца.
Тук може да посочим и един опит за организирана полити-

ческа дейност от група бивши офицери от Държавна сигурност. 
Имам предвид създаденото през 1998 г. Движение за единство и 
развитие (ДЕР), повече известно като „Генералското движение“. В 
него влизат действително няколко генерали и полковници от бив-
шата Държавна сигурност, които имат за цел да подпомогнат БСП 
в преодоляване на кризата в партията след свалянето £ от власт 
през 1997 г., а също и да укрепят Георги Първанов като председа-
тел на БСП. Водеща фигура в движението става Димитър Иванов 
и то обединява 126 бизнесмени, интелектуалци, бивши шефове на 
спецслужби, министри от кабинета „Виденов“, кметове от БСП. 
От генералите по-известни са Любен Гоцев и Бриго Аспарухов. 
Най-запомнящото се от дейността на ДЕР е, че то заяви офици-
ално необходимостта от влизане на България в НАТО. След като, 
според него, е изпълнило своите цели, ДЕР се саморазпуска през 
март 2000 г.

9. Журналистическа кариера – освен посочените вече Велизар 
Енчев, Димитър Иванов, Иван Гайтанджиев, журналистическа ка-
риера са имали и имат и следните служители на Държавна сигур-
ност:

Боян Чуков. Работил е в разузнаването, дипломат, журналист 
на свободна практика, бил е главен редактор на списание „Балкан-
ски диалог“. Има стотици публикации в медиите по проблеми на 
световната, регионалната и национална политика.
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Веселин Марков. Работил е в разузнаването, от 1997г. е член 
на редакционния съвет на в. „Седмичен труд“.

Горан Готев (1934 – 2014). Служител на ПГУ. Дълги години ра-
ботил в БТА и е бил неин кореспондент в Кайро, Алжир, Букурещ, 
Белград и Москва. Бил е зам.-главен редактор на в. „Работническо 
дело“ и в. „Дума“ и главен редактор на в. „Знаме на мира“, сп. „Ку-
риер“ и в. „Земя“. След 1990 г., като кореспондент на в. „Дума“, е 
бил в Москва и Белград. Автор на няколко документални книги. 

Здравка Козловска. Работила е в Техническото управление 
(ІV) на ДС. От 1984 до 1993 г. е завеждащ редакция в Българско 
национално радио. 

Иван Гарелов. От 1967 до 1969 г. е служител на ПГУ. От 1972 
г. работи в Българска национална телевизия. Създател и водещ на 
публицистично предаване „Екип 4“ и на политическо-информаци-
онното предаване „Панорама“. През периода 2000 – 2014 г. е водил 
свои предавания в Нова телевизия, bTV и ТV7. От 1990 до 2001 
година е телевизионен водещ на всички изборни студиа. Автор на 
множество документални филми и на няколко книги. 

Иван Терзиянов. Работил е в контраразузнаването и в разузна-
ването. Бил е зам.-главен редактор в Българско национално радио.

Илия Илиев. Офицер от разузнаването. Сътрудничи и има сто-
тици публикации под псевдоним или с името си във вестниците 
„168 ч.“, „Монитор“ и други, и хиляди всекидневни коментари в 
електронни издания, а също множество телевизионни изяви. Издал 
е три книги.

Красимир Райдовски. Офицер от разузнаването, пребивавал 
под прикритието на МВнР в Гърция и други страни. През 1995 
– 1996 г. е ръководител на пресцентъра на Министерски съвет. Ра-
ботил е в „София Прес“ и БНТ. Има стотици публикации и интер-
вюта в медиите по проблеми на общественополитическия живот в 
страната.

Методи Кръстев. От 1967 до 1969 г. е работил в контраразу-
знаването. След това е журналист в БТА и БНР, от 1996 до 2001 г. е 
зам.-главен редактор в националното радио.

Мюмюн Тахиров. Няколко години е работил в контраразузна-
ването, доктор по философия, доцент, преподавател. Председател 
на Академия за европейска култура „Орфеева лира“. Член на СБП 
и СБЖ. Бил е зам.-главен редактор на в. „Словото днес“. Има из-
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дадени романи и сборници с разкази. Носител е на национални 
литературни и журналистически награди. 

Николай Коев. От 1985 до 2011 г. работил в разузнаването. 
Като кореспондент на БТА е пребивавал в Москва, Белград (два 
пъти) и Скопие. Бил е зам.-главен редактор във вестниците „Дума“, 
„Република“ и „Земя“. Автор е на четири телевизионни филма и на 
над хиляда дописки и статии. 

Нина Спасова. От 1982 до 1987 г. е работила в контраразу-
знаването. Телевизионен журналист. Била е ръководен служител 
в БНТ, от където е уволнена през 2002 г. От 2003 до 2007 г. е за-
веждащ кореспондентския пункт на БТА в Скопие. Била е корес-
пондент в Либия. В последните години се изявява в медиите като 
експерт по арабските проблеми. 

Румен Стефанов. Работил е в контраразузнаването, доктор по 
философия. Автор е на десетки публикации и журналистически 
статии в областта на политологията, националната сигурност, бор-
бата с криминалната сигурност и изследвания на общественото 
мнение. Член е на Съюза на журналистите. Автор на документал-
ната книга „Мисия в Камбоджа“ (1995).

Славчо Велков. Работил е в контраразузнаването, експерт по 
национална и международна сигурност, преподавател. Участвал е в 
различни мисии в чужбина. Има стотици свои публикации и десетки 
участия в радио- и телевизионни предавания, посветени на борбата 
с тероризма, на ислямския фундаментализъм и сигурността.

Станислав Станчев. Работил е в разузнаването. Бил е дългого-
дишен журналист в БТА, неин кореспондент в Ангола и Югосла-
вия. От 1991 г. е директор на Издателска къща „Логос – 91“. Съще-
временно продължава журналистическата си дейност на свободна 
практика.

Стефан Солаков. От 1967 до 1989 г. работил в ПГУ. Бил е се-
дем години в Турция като кореспондент на БТА и БНТ. През по-
следните години е водещ на предавания по телевизия СКАТ. През 
2011 г. е издигнат за кандидат-президент от партия Национален 
фронт за спасение на България. Автор е на няколко документални 
книги и на стотици публикации в български и чужди медии. 

Цвети Геров. Работил е в УБО. Бил е зам.-главен редактор в 
БНР (1989 – 1991). Също и зам.-главен редактор на вестниците 
„Банкер“ и „Параграф 22“.
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Цветко Цветков (1943 – 2011). Бил е зам.-началник на Управле-
ние VІ на ДС от 1987 до 1989 г. и първи зам.-началник на управление 
„Информация и анализ“. Секретар на МВР от 1995 до 1996 г. Автор на 
множество публикации в медиите по въпросите на сигурността. Поет, 
публицист, член на Съюза на българските писатели.

Чавдар Минчев. Работил е в разузнаването под прикритието 
на МВнР. След 1990 г. се занимава с издателска и журналистическа 
дейност. Главен редактор е на сп. „Международни отношения“, в 
което помества и свои публикации. Изпълнителен директор е на 
Националната асоциация за международни отношения.

10. Спортна кариера.
Става въпрос за една група спортисти, предимно на физкул-

турния клуб „Левски“ (в един период „Левски-Спартак“), които, 
докато са спортували или са били треньори, са се водили на щат 
в различни поделения на ДС. След 1989 г. част от тях продължиха 
своята спортна и треньорска кариера или пък започнаха работа в 
някоя от спортните федерации и организации. Така например една 
от легендите на българската гимнастика – Никола Проданов, све-
товен и европейски шампион по гимнастика, дългогодишен пред-
седател на Федерацията по гимнастика и член на Изпълнителното 
бюро на Българския олимпийски комитет, е бил служител на УБО. 
Още една легендарна личност – Боян Радев, олимпийски, свето-
вен и европейски шампион по борба, бивш служител на ПГУ, се 
изгражда като един от най-големите колекционери на картини в 
страната и щедър дарител на Националния исторически музей.

Служителите на Държавна сигурност не гледат пасивно на 
това, което става в страната ни. Тяхната вродена обществена ан-
гажираност ги кара да вземат отношение и да кажат своята истина 
за Държавна сигурност, а също така да изразяват своето мнение за 
промените и събитията след 1989 г. Чрез статии в медиите. Чрез 
интервюта по радиото, телевизията и във вестници. Чрез участия в 
различни конференции, симпозиуми, кръгли маси и други прояви. 
В това отношение особено активни са били и са: Атанас Кремен-
лиев, Бончо Асенов, Георги Сотиров, Горан Симеонов, Димитър 
Вандов, Димитър Иванов, Димо Станков, Илия Илиев, Йордан На-
чев, Красимир Райдовски, Любен Гоцев, Любомир Михайлов, Лю-
бомир Шопов, Пеньо Костадинов, Стефан Солаков, Тодор Ников, 
Чавдар Тепешанов. 
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Някои от служителите на Държавна сигурност отговориха на 
нападките срещу нея чрез написването и публикуването на биогра-
фично-документални или само документални книги, касаещи ней-
ната дейност. В този дух след 1989 г. са издадени следните книги:

Ръководители на Държавна сигурност
Ангел Солаков – „Председателят на КДС разказва. Спомени“ 

(1993).
Димитър Стоянов – „Заплахата. Великодържавният национа-

лизъм и разузнаването на Турция против България“ (1997).
Служители на външнополитическото разузнаване
Атанас Кременлиев – „Из лабиринтите на българското разуз-

наване“ (2011). Той е издал и няколко краеведчески книги.
Бриго Аспарухов – „Пътят ми в разузнаването“ (2001).
Велизар Енчев – „Аз бях в разузнаването“ (2009).
Георги Ничев – „Когато войната е студена“ (2009).
Горан Йонов – „Плодове от кривата круша“ (2015).
Димитър Вандов – „Разузнаване по главното направление“ 

(2007) и „Двубоят между разузнаването и контраразузнаването на 
България и Турция“ (2011). 

Димо Станков – „След дълго мълчание“ (2001).
Иван Николов-Албански – „От себе си не се отричайте“ (2012).
Иван Писарски – „Цветя от пустинята“ (2006).
Кирил Желязков – „Прозренията на един мисионер“ (2011).
Колю Христов – „За честта на разузнавача: след тридесет го-

дини мълчание“ (2008).
Коста Ананиев – „Външното разузнаване на България“ (2008). 
Крум Дънков – „Спомени от разузнаването – 1949 – 1989“ 

(2002). 
Любомир Шопов – „Отдел „Трети“ (2012), „Геноцид“ (2014) и 

„Турският въпрос и държавната сигурност“ (2016).
Марин Петков – „Сергей Антонов – страдалецът от Рим“ 

(2016) – в съавторство с Атанас Кременлиев. 
Пламен Благоев – „РИК. Загадката на българското разузнава-

не“ (2002). Издал е също и три романа и сборник с разкази.
Тодор Бояджиев – автор на „Шпионажът като занаят“ (2002), 

„Тайните операции, които промениха света“ (2015), „Наръчник на 
шпионина“ (2016), съставител на сборници със статии и интервю-
та, посветени на разузнаването.
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Служители на контраразузнаването
Антон Мусаков – „Шесто“ (1991).
Веселин Божков – автор на осем документални книги, касае-

щи основно заплахата от протурския национализъм.
Владимир Янев – „От милиционер до генерал“ (2009).
Георги Сотиров – „Турските терористи и аз, един от Шесто“ 

(1991). 
Димитър Гелков – „Спомени на един полковник от ДС“ (2010).
Димитър Иванов – „Шести отдел“ (2004) и няколко докумен-

тални книги, касаещи дейността на ДС.
Йордан Касабов – „Тайните на контраразузнавача“ (1995). 
Павлин Павлов – „QUO VADIS, COMES; Къде отиваш, друга-

рю?“ (2011). Автор е и на няколко романа.
Петър Стоянов – „Шесто управление: моята истина“ (2008).
Тодор Ников – „Плашилото“ (2014) 
Чавдар Тепешанов – „Отровата. Документални записки“ 

(1993). Има също издадени 11 книги с поезия, белетристика, пуб-
лицистика, документална проза. Член на Съюза на българските 
писатели.

Юлий Георгиев – „Българските спецслужби с поглед към обе-
динена Европа“ (2000). Автор е и на книгата „Управление на риска 
в сигурността“ (2012).

Хинко Хинчев – „С право на реплика“ (2007).
Служители на Главно следствено управление
Анастас (Нако) Трендафилов – „Дневникът на следователя“ 

(2007).
Ангел Александров – „Записки от следствието. Спомени и 

размисли“ (2010).
Тодор Радулов – „Гувернантките на властта“ (1992).
Служители на Управление „Безопасност и охрана“.
Анчо Бекяров – „Четвърт век в УБО“ (1990).
Георги Милушев – „По коридорите на властта“ (1991).
Димитър Мурджев – „Така ги видях“ (1992).
Тези бивши служители на Държавна сигурност пишат своите 

книги, водени от желанието да се възстанови истината за дейност-
та на Държавна сигурност и да се даде отпор на клеветите, изси-
пали се по отношение на нейните служители. С много примери 
от своята и на техните колеги работа те посочват високия профе-
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сионализъм и отговорност, с която са изпълнявали своята работа. 
Всичките автори заявяват категорично, че са вършили обществе-
нополезна работа и са изпълнили своя дълг към Родината. И всич-
ки те говорят с болка и загриженост за разбиването на службите за 
сигурност, за вредното влияние на Закона за досиетата върху тях 
и за необходимостта от възстановяване на ефективността на тези 
служби в борбата срещу престъпността.

Част от служителите намериха своето призвание, а може би и 
утеха, в написването на краеведчески, документални книги, науч-
ни и други публикации. Освен споменатите Атанас Кременлиев, 
Веселин Божков и Делчо Балабанов, това са: 

Евгени Крушков – работил в разузнаването, автор на кулинар-
ната книга „Дивечово меню“ (2008).

Иван Боев – работил в информационно-аналитичния отдел 
на контраразузнаването, доктор на историческите науки, писател, 
поет, автор на документалните книги: „На крачка зад държавния 
глава. Записки на преводача“ (2011) и „Сага за българския Зорге и 
времето след него 1895 – 1955“ (2006). Автор е и на повече от 20 
книги със стихове и проза.

Илия Русев – следовател, автор на хумористичната книга 
„Смях вместо хапче“ (2005).

Йордан Гайдаров – работил в контраразузнаването, издава две 
книги: „Фирмена сигурност“ (1991) и „Сигурност“ – в съавторство 
(2002). 

Кирил Тодоров – работил в разузнаването, автор на книгата 
„Героят от Прилеп – Йордан Чкатров“ ( 2015).

Максим Стоев – работил в контраразузнаването, автор на до-
кументалната книга „Тайните служби на Великобритания“ (2006).

Младен Младенов – работил  в контраразузнаването, съавтор 
на религиозното изследване „Космогенезис: 18 космически при-
казки“ (2002).

Петър Междуречки – работил в разузнаването, дипломат, кмет 
на София, автор на спомени за Тодор Живков, поместени в книгата 
„Държавникът и човекът“ (2001).

Пламен Вълов – работил в контраразузнаването, автор на до-
кументалната книга „Корените на българския произход – българ-
ското име“ (2013).

Светлин Апостолов – работил в контраразузнаването, автор 
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на книгите „Организация, функции и структура на информацион-
но-аналитичните звена към стопанските организации“ (2000) и на 
„Генезис на фирмената сигурност на Република България през пре-
ходния период“ (2003).

Слави Славов – служител от разузнаването, дипломат, автор 
на две краеведчески книги за с. Камбурово, Омуртагско (2010 – 
2011) и една за с. Върба, Радомирско (2006).

Стоил Фердов – през 60-те и 70-те години е работил в контра-
разузнаването.След това е бил генерален директор на БДЖ и зам.-
министър на транспорта. От 1989 до 1992 г. е генерален консул в 
Беларус. През 2004 г. издава мемоарната си книга „Предизвикана 
изповед“.

Тодор Тодоров – работил в разузнаването, доктор по нацио-
нална сигурност, преподавател, автор на документалната книга 
„Обезбългаряването на Одринска Тракия“ (2012).

Христо Колев (1921 – 2013) – работил в разузнаването, автор 
на документалната книга „Коза Ностра“ (2006).

Цветан Бързашки (1926 – 2012) – работил в разузнаването, ав-
тор на краеведческата книга „Корените и крилете“ (2012).

Бивш служител от разузнаването, който не пожела да му спо-
мена името, е автор на три книги по проблеми на древната история 
на българите.

Още един служител на разузнаването, не пожелал да разкрия 
връзката му с разузнаването, е автор на помагало за разузнавачи и 
контраразузнавачи, издадено през 1990 г.

Други се проявяваха и проявяват като писатели. Освен споме-
натите Иван Боев, Мюмюн Тахиров, Павлин Павлов, Пламен Бла-
гоев, Цветко Цветков и Чавдар Тепешанов, това са:

Александър Гелеменов – автор на 15 книги с криминална те-
матика.

Емил Алексиев – автор на стихосбирка.
Иван Попов (поч.) – автор на няколко книги с разузнавателен 

и контраразузнавателен характер.
Иван Христов – автор на 5 стихосбирки.
Илия Богданов – автор на 14 книги (романи, повести, разкази).
Костадин Кюлюмов (1925 – 1998) – автор на 16 романа, един 

от сценаристите на филмовата поредица „На всеки километър“.
Марин Цолов – автор на три стихосбирки.



49

Нино Николов (1933 – 2002) – поет, публицист, преводач, член 
на СБП.

Пламен Енев – автор на сборник с новели и на разкази.
Сава Кръстанов – автор на книги с проза, поезия и есета.
Симеон Ляпчев (1945 – 2007) – автор на стихосбирка.
Тодор Кожухаров (1931 – 2014) – автор на повест, разкази и 

стихотворения. 
Цветан Начев ( 1958 – 2015) – автор на шест стихосбирки.
Сред тях е и един поет, сценарист, продуцент, на когото не 

споменавам името му, тъй като не е посочен от Комисията по до-
сиетата. 

Няколко души се изявяват като художници – Димитър Мур-
джев, Красен Ракаджиев, Пламен Енев, Христомил Ангелов, Чав-
дар Тепешанов. 

Има двама певци:
Манол Михайлов – народен певец.
Милен Тотев – бард, изпълнител на руски и македонски песни.
Да споменем и Хачо Бояджиев (1932 – 2012), който е бил слу-

жител на ПГУ и е изпращан като нелегал два пъти в чужбина. Той 
е доктор по кино и ТВ режисура, телевизионен режисьор, автор на 
популярни телевизионни предавания, сред които е и постановка-
та „Криворазбраната цивилизация“. Директор на БНТ от 1993 до 
1995 г.

През 1995 г. група разузнавачи и група контраразузнавачи 
създадоха Асоциация на разузнавачите от запаса и Асоциация на 
контраразузнавачите от запаса (преименувана през 2004 г. в На-
ционална асоциация „Сигурност“). Целта и на двете асоциации 
бе: да се оказва правна и социална защита и материална помощ 
на членовете им; публично реагиране на събития, свързани с на-
ционалната сигурност; оказване на професионално съдействие 
на законодателната и изпълнителна власт в страната при реша-
ване на проблеми, свързани с националната сигурност; участие в 
обществения живот на страната, създаване на атмосфера на еди-
нение, съпричастност, взаимопомощ и духовна близост между 
членовете. Днес Асоциацията на разузнавачите обединява около 
500 души. Начело на нея бе първоначално генерал Владо Тодоров 
(до 2001 г.), а след това – полковник Горан Симеонов. Асоциа-
цията на контраразузнавачите обединява около 700 бивши слу-
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жители на Държавна сигурност. Председатели на организацията 
са били полковник Славчо Геновски, генерал Кирил Величков, 
полковник Павел Николов, полковник Асен Георгиев и полко-
вник Чавдар Петров. И двете асоциации имат свои структури в 
страната. Тези организации не са създадени, за да се защитават 
бившите служители на Държавна сигурност от хулите и напад-
ките, отправяни към тях. Защото те имат самочувствието, че са 
служили и работили за опазването и защитата на националната 
сигурност на България. И все пак в декларации, на кръгли маси, 
срещи и конференции двете организации водят битка за отстоява-
не на честта и достойнството на бившите служители на Държав-
на сигурност. Те се противопоставиха остро на законите за до-
сиетата и обявяването от комисиите по досиетата на имената на 
разузнавачите и сътрудниците на ДС и РУМНО, защото искрено 
вярват, че това не само  унижава и оскърбява бившите разузнава-
чи и контраразузнавачи, но и нанася непоправими вреди на систе-
мата за защита на националната сигурност. Същевременно те се 
стремят да защитават сега действащите специални служби и да 
ги подпомагат в тяхната дейност като един от основните стоже-
ри на българската държавност. Двете организации са участвали в 
редица форуми, свързани с наболели проблеми на общественопо-
литическото развитие на страната, тъй като смятат, че не могат да 
бъдат пасивни техни наблюдатели. Самите те са инициатори на 
срещи, посветени на борбата с тероризма, на фирмената сигур-
ност и др. Те подкрепят своите членове в медийни изяви, в изда-
ване на книги, с които информират обществеността за миналата 
и настоящата дейност на разузнавачите и контраразузнавачите от 
запаса. Провеждат културни и развлекателни мероприятия, екс-
курзии, чествания и пр. Това не са капсулирани организации. В 
последните години приемат за свои членове и лица, които не са 
били служители на разузнаването и контраразузнаването, стига 
да споделят техните цели и задачи. И двете асоциации поддър-
жат тесни връзки със сродни органи, организации и сдружения в 
страната и в чужбина. Членове са на Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва. Поддържат контакти с редица поли-
тически, синдикални, обществени, неправителствени и държавни 
институции и организации. Също и с МВР и специалните служби 
в страната с единствената цел да им бъдат полезни в усилията за 
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защита на националната сигурност и обществения ред. Участват 
в няколко европейски проекти, свързани със защитата на нацио-
налната сигурност. 

* * *
Ето, това са „палачите, престъпниците, извергите“ на Държав-

на сигурност. Това са хората, които „лабораторно създадоха и про-
грамираха българския преход“. Това са противниците на реформите 
в страната, тези, които пречат на демократичното развитие на Бъл-
гария в противоречие на закона, подмолно, без подбор на средства 
и методи. Това са създателите на организираната престъпност, на 
мафията, тези, които направляват финансовите кланове в страната, 
създателите на ВИС, СИК и други „мафиотски групировки“. Това 
са тези, които ни вкараха в НАТО, за да ни охраняват въздушното 
пространство. Това са тези, които ни вкараха в Европейския съюз, 
за да отидем на последно място по развитие и бедност в Европа. 
Това са тези, които затвориха двата реактора на АЕЦ „Козлодуй“ и 
не позволиха да се строят АЕЦ „Белене“ и газопроводите „Бургас 
– Александропулис“ и „Южен поток“. Това са тези, които разгро-
миха индустрията, селското стопанство, здравеопазването, образо-
ванието. Които вгорчиха старините на пенсионерите и прогониха 
младите зад граница. Които поръчаха и осъществиха над 150 убий-
ства и поддържат нарочно битовата престъпност в нашата страна. 
Които пречат на МВР и ДАНС да се противопоставят успешно на 
престъпността. Това са виновниците, заради които управляващите 
не могат да се справят с проблемите на страната. Това са тези, ко-
ито чрез медиите манипулират общественото мнение. Те пречеха 
да се приеме Закон за досиетата и сега са за неговото закриване, 
защото искат да съхранят зависимостта си върху агентурата. Това 
са тези, които продължават и сега, 26 години след демократичните 
промени в България, да оказват влияние върху политическото, ико-
номическото и културно развитие на страната. Та си мисля, че сега, 
след като ги показах, най-после обществото ни ще ги види добре и 
няма повече да им позволява да оказват негативно влияние върху 
развитието на нашата страна. 
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ПоГРомЪТ  
На аГеНТУРНИЯТ  
аПаРаТ На ДЪРЖавНа 
сИГУРНосТ

Още в началото на атаките срещу Държавна сигурност те бяха 
обвързани с т.н. досиета на агентите на Държавна сигурност. Пръв 
вестник „Дума“ и лично неговият главен редактор Стефан Продев 
постави въпроса за тяхното разсекретяване. То очевидно бе свърза-
но с голямото му желание да се разкрие пред обществеността кой е 
агент „Димитър“ (журналистът Кеворк Кеворкян). Едновременно 
с него и в другите средства за масово осведомяване се поде тази 
кампания. Някъде през април – май 1990 г. бях повикан при ген. 
Георги Пилев, тогава началник на Националната служба за защи-
та на конституцията, който ме помоли да дам от теоретично-про-
фесионална гледна точка мнението си по този въпрос. Разбрах, че 
това е поискал и от други хора. Написах категорично мнение, че 
не трябва да се допусне разсекретяване на агентите на ДС поради 
следните причини: 1) Моралната отговорност за недемократично-
то използване на сътрудническия апарат на ДС носи тогавашното 
вис ше партийно и държавно ръководство и да се търси сега отго-
ворност от хората, помагали на ДС, е несправедливо. 2) Подобен 
акт би поставил в опасност бъдещата дейност на Националната 
служба за сигурност, тъй като се срива основополагащият прин-
цип на строеж на всяка контраразузнавателна организация – прин-
ципът за секретност. 3) Интересите на нацията изискват да не се 
извършват стъпки, водещи до ново разцепление на обществото 
и то поради преследване на партийни и дори лични интереси. 4) 
Агентите на ДС не са били доносници. Те са смятали, че защитават 
законността в страната. Разбира се, сред тези причини не посочих 
и това, което знаех – че сред депутатите във Великото народно съб-
рание има десетки агенти на ДС, и то от средите на СДС.

Известно е какви бурни дебати се развиха във ВНС по този 
повод. Слушах ги напрегнато и когато късно през нощта взеха ре-
шение да се разкрият агентите на VІ управление и предшестващи-

3
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те ги структури, посрещнах това с тревога. Всъщност тази тревога 
изрази на три пъти Тодор Бояджиев, депутат, тогава секретар на 
МВР, който предупреди за последствията. Струва ми се, че жела-
нието на депутатите от СДС за разсекретяване на досиетата дой-
де от надеждата им, че това ще бъдат предимно членове на БСП 
(БКП). Тази заблуда дойде от незнанието им на Инструкцията за 
работа с агентурата, забраняваща вербовката на агенти от средите 
на БКП (освен в крайни случаи) и поради вярата им, че ще се раз-
крият агентите на VI отдел на управлението, които, според тях, са 
били високопоставени членове на БКП.

Моята тревога идваше не само защото професионалното ми 
мислене не можеше да приеме разконспирирането на агенти. Дори 
не и толкова поради факта, че с този акт ще се намалят възмож-
ностите на силите за сигурност да вербуват нови агенти в бъдеще. 
Разбирах, че този случай ще бъде още един повод за охулване на 
ДС. Единственото ми успокоение бе, че се взе решение да се раз-
крият агентите само на VІ управление. Знаех, че между депутатите 
има много хора, свързани с разузнавателните и контраразузнава-
телните служби и че тяхното разкриване би довело до истинска 
катастрофа във Великото народно събрание, в системата на МВР и 
в крайна сметка в обществото ни.  

Междувременно през август във Великото народно събрание 
бе създадена седемчленна Анкетна комисия за досиетата с предсе-
дател Георги Тамбуев, която да огласи кои депутати са били агенти 
на Държавна сигурност. Дейността на комисията бе съпроводена 
с небивала компроматна война. Започнаха да се изнасят данни за 
едни или други лица, че са били агенти на Държавна сигурност. 
Това се вършеше както от политици и държавници, така и от ме-
диите. Гръмна и първият скандал. През ноември-декември 1990 
г. бе разпространено, че тогавашният председател на СДС Петър 
Берон е бил агент на управление VІ на Държавна сигурност. На 4 
декември 1990 г. Берон бе свален от председателския пост. В пар-
ламентарните кулоари, на митинги и най-вече в медиите темата за 
досиетата набираше скорост. На 22 април 1991 г. всекидневникът 
„Факс“ публикува „Списък на доносниците във ВНС“. Списъкът 
съдържаше имената на трима служители и 30 сътрудници на уп-
равление VІ. По повод на този списък в Народното събрание ста-
наха разисквания. От неговата трибуна разкритите агенти, които 
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бяха основно от СДС, отправиха какви ли не обвинения срещу ДС. 
Неговите служители бяха наричани палачи, убийци, разказваха се 
случаи, които и в ада на Данте ги няма. В крайна сметка се ока-
за, че ДС е виновна за „трагичната съдба“ на тези агенти и с това 
случаят приключи. Депутатите – агенти на ДС, продължиха своята 
политическа дейност, а някои от тях направиха и забележителна 
политическа кариера в следващите месеци и години.

Проблемът с досиетата обаче остана и са разпалваше по какви 
ли не поводи. Интересът към тях се засили през 1992 г. във връзка с 
обвиненията на прокуратурата и проточилото се съдебно дело сре-
щу бившия вече вътрешен министър генерал Атанас Семерджиев 
и бившия шеф на архивите генерал Нанка Серкеджиева, че ведна-
га след 10 ноември 1989 г. са разрешили унищожаването на 144 
235 досиета на Държавна сигурност (около 40 процента от неговия 
архив). Правят се няколко предложения от депутати за разсекре-
тяване на досиетата, но до решения не се стига. Компроматната 
битка с досиетата продължава и в следващите години. За да се сло-
жи край на нея, през 1997 г. Народно събрание с мнозинството на 
СДС приема Закон за достъп до документите на бившата Държав-
на сигурност, с който  се предвижда проверка на принадлежност 
към Държавна сигурност на 32 категории ръководни длъжности в 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и в дру-
ги упоменати държавни органи. Същевременно всеки гражданин 
може да провери дали за него е събирана информация от Държавна 
сигурност. Съставя се и специална комисия за целта, начело с ми-
нистъра на вътрешните работи Богомил Бонев. Формулировката, 
че трябва да се обявяват всички щатни, нещатни и картотекирани 
сътрудници на Държавна сигурност се променя от Конституцион-
ния съд, който забранява да се обявяват имената на картотекирани-
те лица. По този начин от подготвените за обявяване на 93 народни 
представители, министри и други висши държавни ръководители 
са обявени имената само на 23 души. Същевременно комисията на 
Бонев успява да обработи папки с документи на 2 509 души, за 724 
от които е установено, че имат досиета. 

През 2001 г. Народното събрание приема изменения в Зако-
на за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и 
включва вече в тях и сътрудниците на Разузнавателното управле-
ние на Българската народна армия. Разширява се и кръгът на про-
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веряваните лица, а също и периодът, който вече обхваща времето 
от 1944 г. до 25 февруари 1991 г. По изпълнението на този закон от 
2001 до 2002 г. действа седемчленна комисия с председател Мето-
ди Андреев. До 2003 г., когато дейността на Закона е прекратена, 
Комисията излиза с няколко доклада. В първия тя обяви, че от 1990 
до 2001 г. в Народното събрание 129 депутати са били сътрудници 
на Държавна сигурност, но на 76 от тях не бяха обявени имената. В 
нови доклади от 1 и 11 юни 2001 г. тя обяви, че, от 5 679 кандидати 
за депутати в 39-то Народно събрание, 204 души са били сътрудни-
ци на ДС и РУМНО. Това предизвика силен медиен шум, особено 
с огласяването на имената на карикатуриста Доньо Донев, на исто-
рика Божидар Димитров, на синдикалния лидер Кръстю Петков, а 
по-късно и на популярната радиоводеща Божана Димитрова. След 
това Комисията излезе с още 7 доклада, които разкриваха служите-
ли и агенти на ДС и РУМНО. Бяха проверени хиляди кандидати за 
кметове и общински съветници, за депутати и други високи пост-
ове в държавата. През април 2002 г. със Закона за класифицираната 
информация Законът за досиетата е отменен и дейността на Коми-
сията е прекратена.

През декември 2006 г. Тройната коалиция (БСП, НДСВ и 
ДПС) прие нов „Закон за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държав-
на сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия“. Приемането на този закон бе придружено с огромен об-
ществен скандал, тъй като по същото време вътрешният минис-
тър от БСП Румен Петков разгласи досиетата на няколко известни 
български журналисти. Той разкри, че популярният журналист от 
Нова телевизия Георги Коритаров е бил агент на VІ и ПГУ. След 
това, уж по молба на журналистката Ангелина Петрова, извади до-
сиетата и на други известни журналисти и главни редактори на 
централни медии. Сред тях бяха главният редактор на „Труд“ Тошо 
Тошев и популярният журналист Кеворк Кеворкян. 

През 2007 г. парламентът избира нова деветчленна комисия с 
председател Евтим Костадинов, депутат от БСП, която да прила-
га закона. Със закона се разпореди всички архиви на специалните 
служби да бъдат предадени под контрола на Комисията, което бе 
извършено до 2011 г. 

И така се започна. В следващите години Комисията по досие-
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тата методично вадеше списъци с имената на служители и най-
вече на сътрудници на Държавна сигурност и РУМНО – писате-
ли, режисьори, продуценти, художници, журналисти, собственици 
на медии, министри и заместник-министри, депутати, дипломати, 
банкери, застрахователи, научни работници от БАН и от висшите 
учебни заведения, общински съветници, местни кметове, ръково-
дители на предприятия и фирми и т.н. След всеки списък се поде-
маше поредната кампания срещу Държавна сигурност. И така, до 
ден-днешен – повече от 26 години след 10 ноември 1989 г. 

* * *
Отварянето на досиетата на сътрудниците на ДС и РУМНО 

се посрещна противоречиво – от подкрепа до отхвърлянето му. Ес-
тествено най-силно се противопоставиха на Закона за досиетата 
бившите служители на Държавна сигурност. Причините за това 
бяха две. Първата, че несправедливо се отправят хули и клевети 
към вече бившата Държавна сигурност, към нейните служители и 
сътрудници, към тяхната дейност преди и след 1989 г. И втората 
е, че те оценяваха този факт като удар срещу националната сигур-
ност на страната, като погром върху агентурния апарат на специ-
алните служби и намаляване на тяхната ефективност в изпълнение 
на целите и задачите им. За тях агентурният апарат е национално 
богатство, без него разузнаването и контраразузнаването не могат 
да функционират, а без разузнаване и контраразузнаване държава-
та е обречена на гибел.

Още през 2002 г. по повод действащия тогава Закон за досие-
тата и дейността на комисията на Методи Андреев написах своето 
мнение, което бе публикувано във в. „Нова Зора“ на 7 февруари и 
в което казвах следното:

„ЗА ЗАКОНА ЗА ДОСИЕТАТА
Законът за достъп до документите на бившата Държавна си-

гурност и бившето Разузнавателно управление при Генералния 
щаб трябваше да бъде спрян още на първите заседания на парла-
мента с мораториум и след това генерално преработен в насока – 
прекратяване на неговото действие. Мотивите за това са следните:

1. Той има не конструктивен, а конфронтационен, разделите-
лен характер и обществото ни със своята негативна реакция към 
него подсказва, че добре разбира това. Приет е да обслужва тясно 
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партийните интереси на СДС и не служи на националната кауза. 
Твърдението на неговия председател Методи Андреев, че първо 
трябва да се прочетат страниците на историята, а след това да се 
затворят, е познато от преди 12 години, когато Жельо Желев заяви 
същото в Народното събрание. Виждаме какви са резултатите за 
развитието на нашето общество в резултат на това. 

2. Той е една обида за служителите на Държавна сигурност, 
които са обвинявани като доносници. Да бъдат обявени за донос-
ници обществено известните служители на разузнаването Бриго 
Аспарухов, Тодор Бояджиев, Петър Башикаров, Родион Попов и 
други е нелепо и жалко.

3. Обявяването на хиляди сътрудници на разузнаването и контра-
разузнаването за доносници е обида не само за тях, но и за общество-
то ни. В болшинството си тези хора са помагали на България, смятали 
са, че изпълняват своя дълг към нея и е жалко, че група законотворци 
обявиха тяхната дейност за доносническа. Прави им чест, че повечето 
от тях заявиха, че не се срамуват от своята дейност. Доносници са 
хора, които клеветят други. Те не са правили това. Срамота е такива 
хора като Илчо Димитров, Константин Косев, Божидар Димитров, с 
които трябва да се гордеем, да ги поставяме на позорния стълб. Само 
едно мазохистично общество може да прави това.

4. Дейността на Комисията не може да бъде обективна поради 
масовото унищожаване на документи на сътрудници, извършено 
през 1990 г. и поради прочистването им от следващите правител-
ства. Досегашната дейност на комисията показва, че тя не изнесе 
имената на обществено известни сътрудници, което е потвържде-
ние на този довод. Иначе Комисията трябва да бъде обвинена, че 
действа избирателно и проявява политически подход при избора 
на хората, които ще посочи за сътрудници на специалните служби.

5. Комисията не може да бъде обективна поради липса на про-
фесионализъм в нея. Опасността от неориентиране в документа-
цията и посочване за доносници на хора, които реално не са били 
такива, е факт. Например Доньо Донев, който очевидно е обработ-
ван за сътрудник на Държавна сигурност през периода 1969 – 1974 
г. и в крайна сметка е отказал това сътрудничество, е показан сега 
като доносник. Или невъзможността £ да отдели онези хора, които 
са използвани от Държавна сигурност като консултанти – нещо, 
което прави всяка специална служба.
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6. Нанасят се вреди на националната ни сигурност и се поста-
вят в опасност съдбите на хора, които са помагали на българската 
държава. 

Например, внимателното проучване от западните и съседните 
разузнавания на намиращите се в техните архиви документи за по-
сочените сега служители и сътрудници на политическото и военно 
разузнаване ще ги доведе до техни контакти с граждани на тези 
страни, които може би са сътрудничили на българското разузнава-
не. Вярвайте, че сега чуждите разузнавателни служби внимателно 
проучват миналата дейност на посочените от Комисията „донос-
ници“ с тази цел. 

Голяма е опасността да се разкрият агенти на българското раз-
узнаване, изведени в Турция. Има засилен интерес на турски граж-
дани към архивните материали за тях. Правдоподобна е версията, 
че по указания на турското разузнаване те четат своите досиета, 
за да разкрият агентите, използвани по тях. Част от тези агенти, 
обаче, са изселени в Турция. Техният живот е поставен в опасност 
с нашите непремерени действия.

Българските специални служби са лишени от възможността 
да използват в бъдеще контактите на тези хора зад граница, тъй 
като те са разкрити вече техни сътрудници.

7. Комисията, начело с нейния председател, демонстрира ак-
тивност, която излиза извън техните законови и морални право-
мощия. Тя обявява имена на картотекирани сътрудници, въпреки 
решението на Конституционния съд те да не стават обществено 
достояние. Подхвърля факти в медийното пространство, които съз-
дават обстановка на мнителност и клеветничество. Кани диплома-
тическите представители да ги запознае с дейността си, без това 
да е необходимо. Методи Андреев се оформя по бъбривост като 
втори Тамбуев, готов да изнася информация, станала му известна 
от достъпа му до архивите. Иска цялата архива да премине към Ко-
мисията и оперативните работници да нямат достъп до нея. Иска 
разширяване на своите пълномощия, включително и за преследва-
не на оперативните работници от разузнаването и контраразузна-
ването. Комисията засекретява бюджета си. Личи желанието £ да 
се оформи като независим център от МВР с единствен достъп до 
архива на бившите специални служби. Също за разгръщане на дей-
ност извън страната. Дава съвети на специалните служби, които 
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не са от нейната компетентност. Въобще в Комисията се проявява 
един стремеж за лов на вещици и преследване на сътрудниците и 
оперативните работници в страната.

8. Парите, които се отделят за дейността на Комисията, са 
непосилни за тежкото икономическо бреме на народа ни и е един 
излишен разход. Само до края на 2001г. се посочва, че ще бъдат 
похарчени около 1 млн.лева. Персоналът на Комисията е около 45 
души, а средната заплата е около 838 лв.

9. Комисията на Андреев иска по-радикален закон, който да £ 
позволява да разкрива всичко, до което се добира, да разпитва опе-
ративни работници и уличени сътрудници. Това е неконструктивен 
подход, водещ до противопоставяне на обществото ни.

Единствено правилният вариант е прекратяване на дейността 
на този закон. А докато се реши как да стане това, да се сложи мо-
раториум върху неговото изпълнение. Това трябва да бъде и една 
от  задачите на Народното събрание и тя трябва да се подкрепи (и 
провокира) от президентството.“

Не защото аз съм искал, а защото разумът надделя, през 2002 
г. бе прекратена действително дейността на комисията на Методи 
Андреев. През 2006 г., обаче, започна нова кампания за отваряне на 
досиетата. До голяма степен тя бе провокирана от тогавашният ми-
нистър на вътрешните работи Румен Петков. На 13 юни 2006 г. в. 
„Нова Зора“ публикува моя статия, в която предупреждавах отново 
за последиците от приемането на такъв закон. Ето я и статията:

„ЗА ДОСИЕТАТА – СЕРИОЗНО
Очевидно има политическа воля да се отворят досиетата на 

агентите на ДС. Какво ще стане, какви ще са последиците? Изку-
шавам се да спомена какво ни каза по този повод по българската 
телевизия през юни 2001 г. световно известният полски дисидент 
Адам Михник. Според него ваденето на досиетата е като да хвър-
лиш граната в един клозет, при което всички, включително и този, 
който хвърля гранатата, ще бъдат изцапани. 

Много хора, включително и аз, многократно казваха, че това 
ще накърни националните ни интереси. Многократно повтаряхме, 
че то ще се отрази върху защитата на националната ни сигурност 
и дейността на нейните специални служби. Че тези хора са сътруд-
ничили тогава на българската държава, правоприемник на която е 
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същата тази държава, която сега осъдително им замахва с пръст. 
Очевидно беше, че БСП и СДС в политическата борба помежду си 
използваха досиетата, за да си нанасят непочтени удари и разреша-
ват свои партийни интереси. Че те използваха проблема с досиета-
та, за да отклоняват вниманието на хората от проблемите на деня, 
от реалната действителност и неспособността да ги изведат по пътя 
на просперитета. Че отделни техни представители градяха своята 
кариера, занимавайки обществото с досиетата. Тези глашатаи на 
кампанията срещу доносниците не се интересуваха от факта, че 
офицерите на ДС и техните агенти действаха в рамките на тога-
вашните закони. Те успяха да внушат на голяма част от общество-
то, че агент на ДС е равносилно на доносник, да вложат негативно 
съдържание в това понятие и да доведат агентите до състояние на 
отрицание и прикриване на своето агентурно минало. Факт е, че 
този процес се отрази върху съдбата и развитието на множество 
бивши агенти на ДС след промените от 10 ноември 1989 г.

Но тези неща са говорени и повтаряни хиляди пъти. Силите, 
желаещи да се разсекретят досиетата на агентите на ДС, надделя-
ха. Не ги спира и това, че повечето са унищожени и реалната исти-
на няма да се разбере. Нека, обаче, приемем това спокойно. Няма 
място за трагедии, ако това се прави при спазването на определени 
принципи и правила – нека го наречем и професионализъм. Ако 
вносителите на нормативната уредба за отварянето на досиетата се 
съобразяват и имат предвид поне следните неща.

За желанието и настояването на определени политически 
сили, обществени организации и отделни лица да се отворят 
всички досиета на бившите агенти. Те просто не знаят какво ис-
кат в случая. Нима трябва да станат публично известни агентите 
– чужди граждани на Първо главно управление и на РУМНО, а 
също и тези чужденци вербувани от Второ и VІ управление. Това 
означава да поставим в опасност живота на тези хора, които жи-
веят в своите страни, вярвайки, че България няма да ги предаде 
затова, че са £ помагали. Ще спомена, че Шесто управление, за-
едно с разузнаването, вербуваше агенти измежду чуждестранните 
студенти и специализанти от Латинска Америка, Африка и Азия и 
много от тези хора сега са на ръководни постове в своите страни. 
Да не говорим за това, че част от тях могат и сега да се използват 
в борбата срещу световния тероризъм. Или пък да изнесем всички 
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имена на агентите от средите на българските турци, използвани в 
разкриването на турски шпиони, нелегални групи и протурски на-
ционалистически настроени лица. Сега част от тези хора се изсе-
лиха и живеят в Турция. Да кажем имената им означава в Турция, 
която не си поплюва в това отношение, да започне наказателното 
им преследване и по този начин да ги изпратим в затворите. Ами 
агентите, които са работили по направление „Т“ на Шесто упра-
вление и са подпомагали борбата с тероризма като са предотвра-
тявали терористични актове – нима сега трябва да се гаврим с тях. 
Ами тези, които са работили по разкриването на шпионите. Или 
излизайки зад граници, са подпомагали Държавна сигурност в съ-
бирането на политическа, военна, научно-техническа информация.

За настояването да се отделят доносниците от другите. Или 
както казват радетелите на разсекретяването, да се отделят тези, 
които са давали информация за своите близки от тези, които са за-
щитавали националната сигурност. Това разделение практически е 
почти невъзможно. Тогава се събираше т.нар. социална информа-
ция за дадени събития, процеси, явления в страната ни и се изис-
кваше от абсолютно всички агенти да донасят информация за тях, 
а тя се събираше от техните роднини, колеги и приятели. Тогава съ-
ществуваше член 108 от Наказателния кодекс – противодържавна 
агитация и пропаганда, и съгласно него всички, които говореха и 
осъждаха идеологията и практиката на комунистическата партия, 
биваха наказателно преследвани. Те бяха обвинявани, че хулят и 
клеветят Партията и заради това осъждани и пращани в затворите. 
Събирането на информацията за тяхното поведение се извършва-
ше и чрез агентите от обкръжението им, но това бе грях на систе-
мата, а не техен и ще бъде несправедливо да им се вменява като 
тяхна вина. Тогава съществуваше и т.нар. „вражески контингент“, 
състоящ се от бивши хора и те трябваше да се наблюдават като 
врагове на социалистическия строй. А наблюдението по цял свят 
се извършва по един и същ начин.

За начина на осигуряване на достъпа до тези досиета. Оче-
видно не трябва всеки да има достъп до тях. В много от западните 
страни е въведена давност за достъп до тях, която е от порядъка на 
30-40 години. Разрешено е с тях да се запознават тези, за които е 
досието (като агент или обект на разработка). Ако той е жив, без 
негово или на неговите наследници (когато е починал) съгласие 



62

не може да има достъп никой. В този дух разрешиха проблема и 
редица от новите демократични държави в Европа. Трябва да се 
даде възможност на агентите да се защитят пред обществото, т.е. 
да бъдат осигурени и техните интереси и права.

За искането да бъдат изнесени имената и на действащи 
аген ти, вербувани преди 10 ноември 1989г. (т.нар. реактивира-
ни агенти). Това категорично нарушава националните ни интере-
си. Сега службите за сигурност имат коренно различни функции и 
задачи от предишните и в тях работят нови поколения оперативни 
работници, необременени с недъзите на близкото ни минало. Те 
и техните ръководители са преценили, че тези агенти имат опера-
тивни възможности и качества да изпълняват задачи, свързани със 
защитата на националната ни сигурност. Това им мнение на профе-
сионалисти трябва да уважим. А не да лишим специалните служби 
от това най-ценно средство в тяхната дейност и то при публични 
признания на техни ръководители, че агентурният апарат понасто-
ящем е недостатъчен да се справи със сложните задачи поставени 
пред тях.

За искането да се изнесат имената на офицерите от Дър-
жавна сигурност. Уверявам кресливите радетели на това искане, 
че то не стряска сънищата на тези офицери. Тяхната съвест е чис-
та. Те са работили в една законова държава, изпълнявайки основ-
ната своя функция – да защитават националните интереси и сигур-
ност. И фактите показват, че те достойно са изпълнявали това свое 
задължение. Донасяха своевременно външнополитическа, военна, 
икономическа и научно-техническа информация, необходима на 
държавата да взема най-правилните решения в интерес на българ-
ския народ при тогавашните международни условия и наличието 
на Студената война. Хващаха шпионите на чуждите разузнавания 
и не допуснаха те да си разиграват коня в България, както сега 
правят. Те не допуснаха да съществува организирана престъпност, 
каквато сега съществува. Те не допуснаха корупция, каквато сега 
се шири в страната. Нямаше поръчкови убийства, масови терорис-
тични актове, масови кражби, изнасилвания. Наркоманите бяха 
няколко стотици, проституцията реално не съществуваше. Хората 
живееха в една спокойна криминогенна обстановка, без да се стра-
хуват за своя живот, здраве и собственост. На тях им бе осигуре-
но спокойствие и сигурност благодарение и на дейността на тези 
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служители от сигурността (и от полицията). Сега тези офицери в 
болшинството си са аутсайдери, борещи се за своето оцеляване. И 
това, че ще си прочетат имената в някакви списъци, не ги тревожи 
и вълнува. 

Това, което ми се иска, е и агентите на Държавна сигурност 
да не се чувстват виновни заради агентурното си минало. Особе-
но тези, които съзнателно и водени от своите идеи и възгледи са 
помагали на държавата в нейните усилия за повишаване благосъс-
тоянието на народа и осигуряване на ред и сигурност в страна-
та. И когато техните имена излязат в списъците, те спокойно да 
посрещнат този факт, да не отричат и се представят за жертва на 
системата, а да защитават своята кауза и минало. Ако имат някакви 
грехове, това са греховете на системата, която практически обхва-
щаше всички. Но сега, от позициите на времето, ще се окаже, че 
греховете на тогавашната система са нищо в сравнение с греховете 
на сегашната система, която доведе народа ни до най-жалкото съ-
ществуване в неговата история на независим народ.

И накрая. Има една българска приказка. Три пъти мери, преди 
да отрежеш. Затова, национално отговорни български управници и 
нормотворци – помислете три пъти, преди да отворите кутията на 
Пандора. Иначе ще замирише. Много ще замирише.“

В този дух предупреждаваха и много мои колеги. Асоциации-
те на разузнавачите и контраразузнавачите също излязоха със свои 
изявления в тази насока. За тях приемането на Закона за досиетата 
бе „национално предателство“. Генерал Васил Зикулов, дългого-
дишният началник на РУМНО, в свои статии и интервюта се про-
тивопостави категорично на изнасянето на досиетата на служите-
лите и сътрудниците на РУМНО, смятайки, че това е пагубно за 
военното разузнаване. 

През август 2006 г. написах нова статия, която отново бе пуб-
ликувана във в. „Нова Зора“. В нея предупреждавах за друга опас-
ност, свързана с приемането на нов Закон за досиетата:

„ДПС ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКА НА МИТ
В Народното събрание бяха внесени три законопроекта за раз-

секретяване на документите и обявяване на принадлежност към 
бившата Държавна сигурност (ДС) или бившето Разузнавателно 
управление на БНА (РУМНО) – на Касим Дал от ДПС, Петър Сто-
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янов от СДС и Иван Костов и група депутати от ДСБ. Предстои 
тяхното разглеждане на първо четене, след което трябва да се изра-
боти общ законопроект и той да се приеме на второ четене.

Няма да правя подробен анализ на трите законопроекта. Още 
повече, че многократно съм изразявал отрицателното си отно-
шение към подобни закони за отваряне на досиетата на бившата 
Държавна сигурност. Само ще спомена още веднъж, че това е по-
редният опит за законово регламентиране на т.нар. процес на деко-
мунизация и лустрация. С това, обаче, днешните управници не се 
отличават съществено от комунистическата практика от близкото 
минало.

Да поясня. Вече съм казвал, че един от греховете на Кому-
нистическата партия бе, че тя заемаше репресивно отношение към 
граждани само заради тяхното политическо минало и убеждения. 
Основният критерии бе класово-партийният подход или казано по-
точно – подкрепят или не подкрепят политиката и практиката на 
партията. При това няма да намерите никъде в партийните и дър-
жавни документи указания как и защо хората в България трябва 
да се разделят на две групи и какво трябва да бъде отношението 
към „бившите“ хора. Това бяха всички бивши министри, депута-
ти, полицаи, офицери, легионери, лидери и активни участници в 
политическите партии преди 9.9.1944 г. и по време на опозицията 
след това, активисти в белоемигрантски, националистически и ре-
лигиозни организации, а също част от техните потомци. На тези 
хора и на близките им не се позволяваше да растат в служебната 
йерархия (още повече да стават номенклатурни кадри), да излизат 
в чужбина, да упражняват определени професии и дори до 60-те 
години да учат в определени висши училища. Те биваха наблюда-
вани със специфичните сили и средства на Държавна сигурност. 
Практически тези хора бяха подложени на репресия и се наруша-
ваха техните права и свободи. 

След 10 ноември 1989 г. се правят непрекъснато опити за съ-
щия подход към гражданите на България. Само че сега те се делят 
на „поддръжници на реформата“ и „противници на реформата“, 
или още – на привърженици и противници на демокрацията. Още 
една съществена разлика: БКП не узакони това деление, а новите 
демократи се опитват да го въведат в рамките на закона. Да при-
помня, че Народното събрание прие Закон за администрацията (вж.
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ДВ, бр. 130/5.11.1998 г.), в чийто параграф първи на преходните и 
заключителните разпоредби се предвижда в срок от 5 години да не 
заемат ръководни длъжности в администрацията лица, които: 1) 
са заемали отговорни длъжности или други, приравнени към тях 
в политическия и административен апарат на БКП и 2) са били 
щатни служители и нещатни сътрудници на бившата Държавна си-
гурност. Подобни текстове се вмъкнаха в Закона за СЕМ и други 
закони.

Предлаганите три законопроекта са нов опит за ограничаване 
правата на една част от нашето общество: щатни и нещатни слу-
жители и секретни сътрудници на бившата Държавна сигурност и 
РУМНО; облагодетелствани или защитени от наказателно преслед-
ване от Държавна сигурност и РУМНО; съдии, прокурори, следова-
тели, дознатели, адвокати, участвали по поръчка в съдебни процеси, 
а също лицата, вземали решения за дейността на тези органи поради 
своята правна или политическа компетенция или политическа власт. 
Да оставим неяснотата и разтегливостта на тези категории хора и 
възможността за широко тълкуване на това, кои влизат в тях. Тези 
законопроекти не само противоречат на Конституцията на Републи-
ка България, чл.6 на която гласи: „Всички граждани са равни пред 
закона. Не се допускат никакви ограничения на правата… основани 
на… убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено 
положение…“. Те по нищо не се различават от вече посочената по-
литика на БКП в близкото минало. В тях се предвижда закона да се 
изпълнява от комисия във взаимодействие със специалните служби 
на страната, което отново ни навежда на мисълта, че в България се 
възстановява политическата полиция отпреди 1989 г., която заемаше 
репресивно и негативно отношение към т.н. бивши хора и техните 
потомци. Определят се съответните публични длъжности (или из-
вършвана публична дейност), за които се изисква да се извърши про-
верка дали съответните лица не влизат в някоя от горепосочените ка-
тегории. Тези понятия – публична длъжност и публична дейност, са 
тълкувани толкова разширително в законопроектите, че реално в тях 
се включват десетки хиляди хора в страната от т.нар политически, 
икономически и духовен елит на нацията. Без изрично да се казва, 
се разбира и практически се приема, че лицата, за които е установе-
но, че принадлежат към бившата Държавна сигурност и РУМНО не 
би трябвало да заемат тези длъжности. И отново ролята на МВР (и 
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другите специални служби), които трябва да извършват съответните 
проверки и да дават информация за тези лица. Цялата тази кампания 
за декомунизация и лустрация се върши под предлог, че тя е в уни-
сон с духа и съдържанието на европейските документи и конкретно 
на Резолюция № 1096 на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа (ПАСЕ) относно мерките за премахване на наследството на 
бившите комунистически тоталитарни системи. Но в тази резолю-
ция не се препоръчват закони за лустрация или декомунизация. И 
доколкото в бившите социалистически страни има такъв стремеж, 
то ПАСЕ изрично предупреждава, че тези административни мерки 
трябва „да бъдат съобразени с изискванията на правовата държава“ 
и че всяка мярка за демонтиране на комунистическото наследство 
не трябва: 1) да е в разрез с човешките права и върховенството на 
закона (чл.4); 2) да води до колективна вина и отговорност (чл. 12) и 
3) да води до отмъщение и реваншизъм (чл. 4 и чл. 12). В противен 
случай, според Асамблеята, тази система „няма да бъде по-добра от 
предишния тоталитарен режим“ (чл. 4). Мисля, че този коментар е 
достатъчен.

Това което, обаче ме притеснява в законопроектите, е техни-
ят стремеж новият закон за досиетата да действа с обратна сила. 
Тоест, не само по отношение на тези, които от момента на приема-
нето на закона ще кандидатстват за някоя от посочените публични 
длъжности или ще извършват публична дейност, но да действа и 
по отношение на тези, които заемат в момента публична длъжност 
или осъществяват публична дейност, а според законопроектите на 
Касим Дал и Петър Стоянов, и всички, които след 10 ноември 1989 
г. са заемали такива публични длъжности или са се занимавали с 
подобна публична дейност. В това отношение особено впечатле-
ние прави категоричността в законопроекта на ДПС. 

Искам съвсем открито да заявя. 
Първо, с подобен законопроект ще се нанесат вреди на нацио-

налната ни сигурност и ще се поставят в опасност съдбите на хора, 
които са помагали на българската държава. Казвал съм го и друг 
път, че внимателното проучване от западните и съседните разузна-
вателни и контраразузнавателни служби на намиращите се в тех-
ните архиви документи за посочените сега служители и сътрудни-
ци на политическото и военно разузнаване, ще ги доведе до техни 
контакти с граждани на тези страни, които може би са сътрудничи-
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ли на българското разузнаване. Вярвайте, че сега чуждите разузна-
вателни служби чакат отново новите списъци на щатните и неглас-
ни сътрудници на ДС и РУМНО, за да проучат внимателно тяхната 
минала дейност и предприемат мерки по отношение на тях лично 
(ако живеят в техните страни) и на техни близки и познати, с които 
са контактували в изпълнение на своите специални задачи.

Второ, това настойчиво искане на ДПС да се отворят всички 
документи на щатните, нещатните и негласните сътрудници на ДС 
и РУМНО, на облагодетелствани и защитавани от тях, се върши 
в интерес на една чужда държава и чужда специална служба – на 
Турция и нейната разузнавателна служба МИТ. Защото голяма част 
от агентите на Държавна сигурност и РУМНО сред българските 
турци влизат в тези категории – да са заемали публична длъжност 
или да са се занимавали с публична дейност. И голяма част от тях, 
независимо дали са продължили след 10 ноември 1989 г. да сът-
рудничат на двете служби, са заемали за известен период такива 
длъжности или са се занимавали с публична дейност. Да припом-
ним, че във Великото народно събрание, а и в следващите народни 
събрания, се установи, че в групата на ДПС участват масово би-
вши сътрудници на Държавна сигурност, начело с ръководителя 
им Ахмед Доган. Но много от българските турци – агенти на ДС 
и РУМНО, не са разкрити. Техните имена живо интересуват тур-
ските специални служби. И сега ДПС иска да им ги поднесе на 
тепсия. Това ще им позволи да се разкрият агенти на българско-
то разузнаване, изведени в Турция. Ще им даде възможност сред 
голямата група изселили се български турци след 10 ноември да 
разкрият свързаните с ДС и РУМНО и да предприемат репресивни 
мерки по отношение на тях. По-лесният достъп до информацион-
ните фондове на МВР и другите специални служби ще позволи на 
турското разузнаване, чрез своя агентура, да изясни кои български 
турци се сътрудничили на бившата Държавна сигурност и РУМ-
НО. Известно е, че, докато действаше предишният закон за достъп 
до досиетата, имаше засилен интерес на турски граждани изселни-
ци от България към архивните материали за тях. Правдоподобна е 
версията, че по указания на турското разузнаване те четат своите 
досиета, за да разкрият агентите, използвани по тях. Част от тези 
агенти, обаче, са изселени в Турция. Техния живот е поставен в 
опасност с нашите непремерени действия.
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Трето, българските специални служби са лишени от възмож-
ността да използват в бъдеще контактите на тези хора зад граница, 
тъй като те са разкрити вече техни сътрудници. Това лишава се-
гашните служби от оперативни възможности и по-ефективно полз-
ване на тези българи за изпълнение на техни задачи.

ДПС отиват още по-нататък в усилията си за разбиване на аген-
турния апарат по линия на турското разузнаване. Част от тях вероят-
но все още сътрудничат на сегашните специални служби на страната. 
И ДПС иска тези от тях, които заемат посочените от него публични 
длъжности, да бъдат  свалени от оперативния отчет, т.е. да не бъдат 
използвани повече като сътрудници. А това са най-ценните и с най-
големи възможности агенти на всяка една специална служба по света. 

В крайна сметка излиза, че ДПС и СДС, и донякъде ДСБ, вол-
но или неволно, със своите законопроекти ще обслужат интереси-
те на чужди държави в ущърб на българските национални интере-
си. И ако за ДПС това няма да е за първи път, то поне СДС и ДСБ 
трябва да преоценят своите законопроекти в пленарната зала. 

Очевидно е, че ще се приеме някакъв закон за досиетата. Това, 
към което призовавам депутатите от Народното събрание, е да се 
спази един от моралните принципи на правото – законът да не се 
прилага с обратна сила и неговите разпоредби да се отнасят към 
гражданите на България, които искат след неговото приемане да 
заемат публични длъжности или да осъществяват публична дей-
ност. И които, при наличието на такъв закон, сами ще преценят 
дали да направят това. Но ще повторя – дори и това за мен ще бъде 
неморално, поради изтъкнатите в началото причини... “

* * *
Както вече се каза, Законът бе приет през декември 2006 г. и 

през следващата година започна неговото изпълнение от Комиси-
ята по досиетата. В края на 2012 г. Законът бе допълнен, като се 
отмени параграф 12, с който се забраняваше да се обявяват дейст-
ващи служители, които са на ръководна работа в Националната 
разузнавателна служба и Служба „Военна информация“. Съще-
временно, по предложение на ГЕРБ, се прие поправка в Закона, 
съгласно която той вече действа с обратна сила и се проверяват 
всички лица, които са заемали съответните публични длъжности 
или са се занимавали с публична дейност след 10 ноември 1989 г.
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Законът за досиетата продължава да действа и понастоящем. 
Всяка година данъкоплатците дават 3 млн. лева, за да функционира 
Комисията по досиетата. И понеже се изчерпа кръгът на проверя-
ваните лица и в решенията на Комисията някои сътрудници вече 
се повтарят за трети, четвърти, та дори за пети-шести път (има и 
сътрудници, който седем пъти са „осветявани“), започнаха да се 
предлагат и приемат нови поправки в закона, с които се разширя-
ват категориите публични длъжности и дейности, които трябва да 
бъдат проверявани. През декември 2015 г. председателят на Коми-
сията Евтим Костадинов обяви, че тя е проверила 135 000 българ-
ски граждани за принадлежност към ДС и РУМНО, разкрити са 
12 5000 техни сътрудници, от които 10 100 са обявени публично. 
Трябва да се има предвид, обаче, че към настоящия момент една 
малка част от тях заемат публични длъжности или се занимават с 
публични дейности, посочени в Закона за досиетата. А не, както 
твърди членът на Комисията Екатерина Бончева – че 10 500 съ-
трудници на ДС в момента заемат публични длъжности., което 
представлявало 10 на сто от публичните длъжности в България. 
Което започна да твърди дори и президентът на републиката.

И при всяко излизане на нов списък с имена на служители и 
сътрудници на Държавна сигурност и РУМНО се подема кампа-
ния от политически дейци, от медиите, от известни и неизвестни 
„демократи“ срещу „основния виновник за разрухата на България“ 
– Държавна сигурност.
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ДЪРЖавНа  
сИГУРНосТ  
оТ 1944 До 1989 г.

През нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г. с държавен пре-
врат е свалено правителството на Константин Муравиев и на власт 
идва лявата политическа коалиция Отечествен фронт, в която во-
деща роля има Комунистическата партия. Превратът се извършва 
от бивши членове на Военния съюз, подкрепени от партизански и 
бойни групи. Решаваща роля за завземането и укрепването на влас-
тта от ОФ има Съветската армия, която, след като Съветският съюз 
обявява на 5 септември война на България, навлиза в страната и 
остава в нея през следващите три години. Съдбата на България е 
предопределена от споразумението на Чърчил и Сталин, сключено 
в Москва на 9 октомври 1944 г., с което на Русия е дадено право-
то да влияе с предимство върху политическото и икономическото 
развитие в България. След като преодолява съпротивата на опози-
ционните сили, Комунистическата партия установява в страната 
тоталитарен режим и управлява сама в продължение на 45 години. 
Службите за сигурност са пряко подчинени на Централния коми-
тет на партията и лично на неговия ръководител. Тяхната история 
през тези 45 години е неразривно свързана с политиката и дейност-
та на Комунистическата партия.

В първото отечественофронтовско правителство, ръководено 
от лидера на политическия кръг „Звено“ Кимон Георгиев, влизат 
по четирима представители на БРП (к), БЗНС и „Звено“, двама 
социалдемократи и двама независими интелектуалци. Министер-
ството на вътрешните работи се поверява на Антон Югов, един от 
ръководителите на Комунистическата партия. Двадесет и петото 
народно събрание е разпуснато и Министерският съвет се налага 
като най-висш орган в страната, който повече от една година упра-
влява с наредби-закони. 

Първата мярка, която се предприема за укрепването на новата 
власт, са повсеместните чистки във всички структури на държава-
та. Тези мерки най-силно засягат полицията. В София на 12 сеп-

4
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тември 1944 г. по Радио „София“ се съобщава, че всички служи-
тели на Дирекцията на полицията трябва да се явят на следващия 
ден на работа въз основа на Закона за гражданската мобилизация. 
Когато на следващия ден в полицията идват около 350 души нейни 
служители, всичките са арестувани. На 15 септември са разтурени 
всички местни органи на властта – областни дирекции, околийски 
управления, общини и кметства, съществуващи в рамките на МВР. 
Уволнени са и всички девет областни, 92 околийски полицейски 
началници, 2500 кметове и кметски наместници и 30 000 служи-
тели на полицията. В началото на ноември 1944 г. Министерският 
съвет издава наредба-закон за назначаване, уволняване и класи-
ране на служителите на МВР, с която се урежда служебното им 
положение. С изключение на някои технически служби, изцяло е 
сменен личният състав на министерството. Още на 10 септември с 
постановление на Министерския съвет е създадена Народната ми-
лиция, в която започват да се привличат изключително партизани, 
политзатворници, членове на бойни групи и други участници в не-
легалната съпротива. В следващите дни и месеци се предприемат 
мерки от новата власт за разрушаване на всички елементи на бив-
шата вече полицейска система. Разтурени са концлагерите, контра-
четите и селските бойни групи. След първоначалното физическо 
унищожаване на бивши полицаи, през  октомври арестуваните от 
тях са дадени на Народния съд. Практически е арестуван почти 
целият личен състав на полицията в провинцията и столицата. 

До  май 1947 г. структурите на МВР действат въз основа на 
Закона за полицията от 1937 г. и някои от структурните промени, 
извършени през август 1944 г. С наредба-закон от 26 юни 1945 г. се 
променя само наименованието на думите полиция, полицай, поли-
цейски с народна милиция, милиционер и милиционерски. Разбира 
е, пред министерството се поставят съвършено нови задачи, сред 
които приоритетни са „опазване на обществения ред и законност, 
борба срещу останките на антидемократичните, реставраторските 
и фашистките сили, борба срещу агентурата и оръдията на външ-
ната реакция“. Държавна сигурност, като отдел в Дирекцията на 
милицията, остава в рамките на Министерството на вътрешните 
работи с предишните задачи, но вече променени в своята насоче-
ност: отделение „А“ – политическата полиция, наблюдава и неу-
трализира всички враждебни на новата власт политически групи-
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ровки; отделение „Б“ се противопоставя на разузнавателно-инфор-
мационната дейност, извършвана от чужди разузнавателни служби; 
отделение „В“ се занимава с печата, дружествата и сдруженията; 
отделение „Г“ – с отчетността; отделение за охрана и инспекторат. 
Пръв ръководител на Държавна сигурност е Дичо Димов. Подобна 
промяна, макар и по-бавно, се извършва и в РО към Генералния 
щаб на армията, т.е. запазва се предишната му структура (до 1947 
г.), но в него влизат само проверени кадри на Комунистическата 
партия. През януари 1945 г. негов началник става ген. Петър Вран-
чев, активен участник в преврата на 9 септември 1944 г. и твърд 
привърженик на БРП (к). 

Първата задача, която се поставя пред МВР и най-вече пред 
отдел „Държавна сигурност“, е да издири и арестува всички лица, 
които трябва да се съдят, съгласно разпоредбите на Наредбата-за-
кон за Народния съд от 30 септември 1944 г. До средата на ноември 
1944 г. са задържани 28 630 души (регенти, бивши министри, де-
путати, съветници, полицейски служители, офицери, прокурори, 
съдии, следователи, духовници, журналисти и др.). От тях 1 904 
души са избити без съд и присъда и се водят като „безследно из-
чезнали“. На 12 122 души са оформени дела и те са предадени на 
Народния съд. От декември 1944 г. до април 1945 г. се провеждат 
135 процеса в страната, на които са произнесени 9 155 присъди, от 
които 2 730 – смъртни, 1 305 – доживотен затвор, 4 312 – затвор от 
1 до 20 години и 808 – условни. Сред осъдените на смърт са 3 ре-
генти, 22 бивши министри, 67 народни представители, 8 дворцови 
съветници, 47 генерали и полковници.

През декември 1944 г. и януари 1945 г. правителството издава 
наредби-закони за създаването на лагери – т.нар. трудововъзпита-
телни общежития (ТВО), първоначално за „политически опасни 
лица“, а после с по-общата формулировка „за защита на народната 
власт“. Отново Държавна сигурност трябва да организира местата 
на лагерите и да въдвори в тях тези „опасни лица“. В края на 1944 
г. в лагерите вече са изпратени първите 374 души. До края на 1945 
г. броят на въдворените в тях е общо 3 298, от които са освободени 
2 959 души.Техният брой по-нататък расте или намалява според 
политическата обстановка.

Международното положение на България (предстои подпис-
ването на мирен договор) и наличието на Междусъюзническа 
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контролна комисия в страната налагат временно да се ограничат 
радикалните политически, икономически и културни промени в 
страната. В България е установена многопартийна система и дори 
за известно време действа монархическият институт в лицето на 
назначения от правителството Регентски състав. Независимо от 
това Комунистическата партия, със съдействието на съветската ар-
мия и нейните специални служби, започва целенасочена дейност 
за отслабване на влиянието на опозиционните сили, в които прак-
тически включва всички обществено-политически сили, които  не 
са склонни да се съобразяват с нейната воля. Имайки предвид оба-
че сложната международна и вътрешна обстановка, Комунистиче-
ската партия и ръководената от нея Държавна сигурност проявяват 
диференциран подход. На първо място се проявява безкомпромис-
ност по отношение на онези сили, които се смята, че са свързани 
със свалената фашистка власт. До голяма степен това се извършва 
чрез избиването на част от тях, чрез осъждането им от Народния 
съд и изпращането им в концлагери. Същевременно се проявява 
безкомпромисност по отношение на онези сили, които са склонни 
към въоръжена и друга радикална борба срещу новата власт. Сред 
тях са прохитлеристките сили, в които са включени цанковисти, 
легионери и др. В МВР се отчита, че през периода 1944 – 1945 
г. са разкрити и неутрализирани 107 нелегални групи и организа-
ции на бивши легионери, ратници, цанковисти и националисти от 
ВМРО. До май 1945 г. са разгромени 60 въоръжени организации 
и по този начин не е позволено да се организира „горянско дви-
жение“ в страната. Единствената по-голяма вътрешна „бандитска 
група“, действала през този период, е Кюстендилската чета, която 
през октомври 1945 г. е имала 28 членове. Същевременно в страна-
та влизат от Гърция и Турция малки въоръжени групи от български 
емигранти, но те бързо са ликвидирани. 

На Държавна сигурност се възлага задачата да проникне във 
всички други организации извън Комунистическата партия със 
своя агентура и внимателно да следи процесите, тенденциите и 
проявите в тях. В полезрението £ веднага попадат привържениците 
на Г. М. Димитров. Още преди да се оформи официално опозици-
ята в страната, Комунистическата партия определя Г.М. Димитров 
като англо-американски агент и започва открита борба за неговото 
отстраняване от ръководната роля в БЗНС. Смятало се е, че след 
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неговото отстраняване най-голямата политическа сила в страната, 
начело с Никола Петков, ще води вече политика, съобразена с тази 
на Комунистическата партия. Много от нелегалните организации 
и конспирации от този период се обявяват за геметовски. През ап-
рил 1945 г. Комунистическата партия, с подкрепата на съветското 
командване в страната, поставя под домашен арест Г. М. Димитров 
с очевидните намерения да го отстрани от политическата сцена. 
Той обаче успява да избяга след един месец от апартамента и се 
скрива в резиденцията на американския посланик Менърд Бърнс, 
откъдето през септември е изведен от страната със самолет. Не се 
сбъдва обаче желанието на Комунистическата партия – БЗНС под 
ръководството на Никола Петков да играе ролята на нейн съюз-
ник. През лятото на 1945 г. БЗНС на Никола Петков, БРСДП (о), 
Демократическата партия и Радикалната партия (о), обвинявайки 
Комунистическата партия в тоталитаризъм и в нарушаване на кон-
ституцията, минават в опозиция. Тя успява, чрез Съюзническата 
контролна комисия и западните сили, да отложи парламентарните 
избори, предвидени за 26 август. Това се смята за един от най-го-
лемите £ успехи и окуражава много противниците на новата власт, 
че е настъпил нейният край. Още тогава, на съвещание в Москва, 
българските лидери са предлагали опозицията да бъде смазана 
силово, но Сталин не се е съгласил с довода, че все още е рано 
и трябва да се съобразяват с международната обстановка. Израз 
на този компромис е пускането в края на 1945 г. на около 1 000 
политически затворници, сред които са и Димитър Гичев, Атанас 
Буров и Никола Мушанов. Това отстъпление, обаче, е временно. 
В България се връща Георги Димитров. На 18 ноември 1945 г. се 
провеждат отложените парламентарни избори. Те са бойкотирани 
от опозицията, но тя не получава чаканата от нея подкрепа от за-
падните страни. Изборите се печелят от отечественофронтовските 
партии. През март 1946 г. е съставено второто правителство на ОФ, 
отново начело с Кимон Георгиев.

Комунистическата партия тръгва по-уверено към смазване на 
легалната опозиционна дейност в страната. В това отношение е 
окуражена от подкрепата на Съветския съюз и очевидното безраз-
личие на американското и английско правителство, които се при-
миряват с налагането на съветското влияние в България. През про-
летта и лятото на 1946 г. Комунистическата партия започва орга-
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низирано настъпление срещу опозицията. Следват временно спи-
рания на някои опозиционни вестници, а след това и арестуване 
на опозиционни лидери. Започват първите политически процеси 
срещу Кръстьо Пастухов (БСДП (о), д-р Г. М. Димитров (задочно), 
Цвети Иванов (гл. редактор на вестника на БСДП (о) „Свободен 
народ“), Трифон Кунев (писател и публицист) и др. Продължават 
въдворяванията в „трудововъзпитателните общежития“, където 
през 1946 г. се намират около 1 500 души.

Все пак около една година Комунистическата партия се съо-
бразява с неподписания мирен договор за България и избягва край-
ните мерки. В условията на съпротива на опозицията тя успява да 
премахне монархическия институт в страната чрез референдум, 
проведен на 8 септември 1946 г. На 27 октомври 1946 г. провежда 
избори за Велико народно събрание, на които ОФ и комунистите 
печелят убедителна победа. На 22 ноември 1946 г. е съставено ново 
правителство начело с Георги Димитров, в което вече преоблада-
ват комунистите, но в което земеделците на Никола Петков имат 90 
депутати. Комунистическата партия решава, че е дошло времето 
на окончателното смазване на опозицията. В това отношение тя е 
улеснена и от сключването на мирния договор с България, подписан 
на 10 февруари 1947 г. в Париж между България и съюзническите 
страни. Също и от подкрепата на Съветския съюз, от възстановя-
ването на дипломатическите отношения с Великобритания и други 
страни и от уверенията на САЩ, че ще признаят новото правител-
ство на Димитров при всички условия. Към такава стъпка я тлас-
ка и международната обстановка – започнала е Студената война 
между САЩ и съюзниците му и СССР и неговите съюзници, сред 
които е и България. На Държавна сигурност е поставена задачата 
за организиране на физическия разгром на опозицията. Или по-
скоро за даване на повод за този разгром. Формулата е подсказана 
от представителите на съветските специални служби, намиращи 
се в страната – разкриване на множество нелегални организации 
в страната и провеждане на политически процеси. В тази дейност 
се включват силите на политическото и военното контраразузнава-
не. Особено значение се придава на събирането на информация за 
опи ти за насилствено сваляне на властта. 

Започват да се разкриват една след друга нелегални конспира-
ции. При това те се квалифицират като геметовски, легионерски, 
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фашистки и пр. През май 1946 г. е разгромен легионерски център 
начело с Илия Минев и Петър Вътов. Следващия месец са арес-
тувани 150 души, привърженици на ВМРО, обвинени като теро-
ристи. Непрекъснато се разкриват нелегално действащи организа-
ции, които си поставяли за цел сваляне на ОФ-та власт. Разкрити 
са също няколко групи, готвещи се да излязат в Балкана. Прокарва 
се линията, че зад тях стоят сили на легалната опозиция, които ги 
подкрепят и подпомагат в тяхната дейност.

Основно вниманието е насочено към военните, като реална 
сила, способна да извърши такъв преврат. В това отношение РО и 
Държавна сигурност са улеснени от действителните антикомунис-
тически възгледи на част от офицерите и склонността на някои от 
тях към организиране на конспирации в тази насока. Разбира се, 
най-голямо внимание се отделя на старите и опитни превратаджии 
в историята на България начело с Дамян Велчев, който от 1944 г. е 
министър на войната.

Разузнавателният отдел следи внимателно дейността на Да-
мян Велчев и неговите хора в министерството. Заедно с Държавна 
сигурност хвърля много усилия за разкриване на евентуални опити 
за преврати и конспирации. Така през втората половина на 1945 г. 
е разкрита дейността на военната офицерска конспиративна орга-
низация „Хан Крум“, ръководител на която е полк. Антон Кръстев, 
участник в Деветоюнския преврат през 1923 г., един от убийците 
на Ал. Стамболийски. Същият е осъден на смърт. В началото и 
през лятото на 1946 г. е разкрита конспирацията „Военен съюз“, 
обединяващ офицери-републиканци, които си поставят за цел на-
силственото сваляне на властта. Начело на „Военен съюз“ стоят 
генералите Кирил Станчев и Никола Генчев, а негови непосред-
ствени организатори са полковниците Марко Иванов и Борис Гер-
гов. От него тръгва разкриването на „Неутрален офицер“, обеди-
няващ офицери-монархисти, начело с ген. Иван Попов, а също на 
„Военна тайна организация“, начело със земеделския деец Петър 
Коев. През януари – май 1947 г. се гледат процесите срещу „Неу-
трален офицер“ (осъдени са 37 старши офицери), а през октомври 
и срещу „Военен съюз“ (осъдени са 40 офицери). Тези процеси да-
ват повод да бъдат уволнени първоначално около 2 000 офицери, а 
след това още 1 500 с обвинението, че са привърженици на старата 
фашистка власт. Списъците на тези офицери са направени от РО, 
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Държавна сигурност и помощник-командирите във военните поде-
ления на страната. Самият Дамян Велчев е свален от министерския 
пост през 1946 г. Той е спасен от неговия приятел Кимон Георгиев, 
който през 1947 г. успява да го изпрати като български посланик в 
Швейцария. Дамян Велчев се обявява за невъзвращенец и почива 
там през 1954 г. 

Тези процеси дават и друга възможност – за окончателна раз-
права с Никола Петков. По изпитания съветски опит участниците 
в него (и особено тези във „Военен съюз“ и Петър Коев) са прину-
дени насилствено да признаят, че тяхната дейност се ръководи по-
литически от Никола Петков. Това дава основанието да се проведе 
шумен политически процес срещу него и на 16 август той е осъден 
на смърт чрез обесване. След десет дни излиза и закон, с който е 
забранена дейността на неговата партия. По данни на Държавна 
сигурност при разтурването на БЗНС (о) от неговите 51 700 чле-
нове 40 на сто преминават към БЗНС (ОФ), 40 на сто се отказват 
от политическа дейност и 20 процента остават на старите си по-
зиции. На 18 септември Върховният касационен съд потвърждава 
смъртната присъда на Никола Петков. Опитите за неговото спася-
ване, включително и от страна на САЩ, не успяват и присъдата е 
изпълнена на 22 септември 1947 г. Никола Петков става жертва на 
борбите между Великите сили за влияние върху България. След 
един месец САЩ възстановяват дипломатическите си отношения 
с България. До края на годината преустановяват своята дейност 
и останалите малки политически опозиционни партии. Същевре-
менно държавният апарат е прочистен от всички служители, за ко-
ито Държавна сигурност подава данни, че са свързани с бившата 
власт и с опозиционерите. По същия начин от БАН и университе-
тите са изгонени стотици научни работници и не се допускат да 
следват хиляди студенти. В края на 1947 г. Държавна сигурност 
отчита, че е ликвидирана легалната политическа опозиция в стра-
ната. Последният политически процес от този период е процесът 
срещу седемте депутати социалдемократи, начело с Коста Лулчев, 
проведен през ноември 1948 г.

Разтурянето на опозицията води до засилване на нелегалната 
дейност на част от нея и до появата на бандитски групи. Тактика-
та е била да се създават големи нелегални контрареволюционни 
организации в отделните райони на страната и те да организират 
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въоръжени бандитски групи за водене на открита въоръжена борба 
с тенденция да се премине към масово съпротивително движение. 
Тази тактика се мотивира с надеждата, че всеки момент англо-аме-
риканските сили ще обявят война на Съветския съюз и в България 
ще настъпят политически промени. Най-известните нелегални ор-
ганизации и банди от това време са: Асеновградската банда, изгра-
дена от нелегалната организация „Националхристиянски кръст“ 
(включваща около 300 души); Староселската банда; Светиврачката 
банда и други по-малки въоръжени групи. През 1948 г. Държав-
на сигурност успява да унищожи тези въоръжени групи. Това из-
вършва, използвайки предимно силовия подход (блокади, засади) 
и в някои случаи внедрени агенти в тях. 

В края на 1948 г. Държавна сигурност отчита, че от 9 септем-
ври 1944 г. до декември 1948 г. са разкрити и унищожени 150 фа-
шистки, геметовски и други въоръжени конспиративни групи, 38 
банди, 19 терористични организации и 25 саботажни групи. През 
1948 г. Държавна сигурност разкрива т.нар. „Легионерски център“ 
начело с Илия Станев, който по „указания на американското раз-
узнаване“ е имал за цел да свали отечественофронтовската власт. 
Осъдени са 61 души, от които 13 на смърт. Дейността на тази група 
се е извършвала, според ДС, под прикритието на РО, който чрез 
ген. Петър Вранчев е имал няколко сътрудници в нея и реално е 
стимулирал създаването на тази организация. 

На 4 декември 1947 г. VІ-то Велико народно събрание при-
ема нова Конституция на България, с която се поставя началото 
на налагането на съветския модел на обществено-икономическо и 
политическо развитие на страната. Практически се премахва мно-
гопартийната система. Запазва се единствено БЗНС като полити-
ческа партия, но приемаща програмата на Комунистическата пар-
тия. На своя Пети конгрес, проведен през декември 1948 г., БРП (к) 
се преименува в БКП и обявява диктатурата на пролетариата като 
основен белег на социалистическото общество. България става 
част от социалистическата общност, начело със Съветския съюз. 
В следващите години Комунистическата партия налага своята ръ-
ководна роля в обществено-политическия живот в страната, на ко-
ято са подчинени всички обществени организации, която прилага 
командно-административните методи на управление и установява 
пълен контрол върху всички сфери на обществения живот. Във 
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външната си политика, в международната си дейност тя действа 
като най-верен съюзник на Съветския съюз и се съобразява с не-
говата външнополитическа дейност. Извършва се цялостно преу-
стройство на държавния механизъм, който започва да се слива с 
партийните органи и функции. Тази реорганизация на държавните 
органи засяга и МВР.

Промените в страната, особено след приемането на Консти-
туцията от 1947 г., налагат приемането на нов закон за Народната 
милиция, което става през 1948 г. През 1955 г. и след това, през 
1976 г., се приемат нови закони за Народната милиция, които отра-
зяват промените, настъпили в обществено-политическия живот в 
страната през тези периоди. Държавна сигурност остава в рамките 
на МВР, но започва да се развива по свой път чрез поредица от 
вътрешни заповеди. През май 1947 г. се създава отделна Дирекция 
„Държавна сигурност“. Отделение „А“ и „Б“ се превръщат в отде-
ли I и II. Същевременно като отделни отдели се оформят външното 
разузнаване, техническият и охранителният отдел. Те постепенно 
се разрастват и през 1950 – 1952 г. се оформят в самостоятелни 
управления в рамките на Държавна сигурност към МВР. 

Настъпват промени и в Разузнавателния отдел при МНО. През 
1948 г., след процеса на „Легионерския център“, началникът на РО 
ген. Петър Вранчев е уволнен, изключен от БРП (к) и след това 
репресиран. Разузнавателният отдел се разделя на две основни 
подразделения. Първото е традиционното разузнавателно поделе-
ние, което първоначално организационно е в рамките на отдел, а от 
месец март 1950 г. се реорганизира в Разузнавателно управление 
(РУМНО) към Генералния щаб на армията. Негов първи ръково-
дител е ген. Здравко Георгиев. Другото направление е контрара-
зузнавателното, т.нар. „Специален отдел“ към армията, с основна 
цел да предпазва армията от шпионска дейност и от вражеското 
влияние на опозиционните сили. Негов пръв ръководител е д-р 
Кирил Игнатов. Този специален отдел става основата на бъдещето 
военно контраразузнаване, което влиза в системата на Държавна 
сигурност, първоначално като отдел, а от 1951 г. като управление.

Държавна сигурност се превръща все повече в изпълнител на 
разпорежданията на ЦК на БКП. Тя оказва съдействие при осъ-
ществяването на национализацията през 1947 г., при преодоляване 
на съпротивата при колективизацията и образуването на ТКЗС. Но 
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основно нейната дейност е насочена към неутрализирането на вся-
ка опозиционна проява, насочена срещу БКП. През 1949 г. са изсе-
лени 1595 души, а в трудововъзпитателни общежития са изпратени 
4500 души. Важен техен обект са бившите фашисти, легионери, 
бранници, ратници, анархисти. Но нейното острие е насочено ос-
новно срещу николапетковистите. Започва сурово преследване на 
привържениците на Никола Петков, които са обвинявани в опити 
за сваляне на властта, в тероризъм, саботаж, противодържавна аги-
тация и пропаганда и пр. Само през 1949 г. са разкрити, според ДС, 
203 техни нелегални организации с 1 584 участници. През 1949 г. 
се провежда процес срещу 30 пастори на протестантски църкви, 
уличени в шпионска дейност, които са осъдени на различни години 
затвор. 

През 1949 г. се появява и ново явление в обществено-поли-
тическия живот в страната – врагът с партиен билет. Комунисти 
– бивши политзатворници, партизани, концлагеристи, започват да 
се разследват за тяхното минало и да се обвиняват в шпионаж, пре-
дателство и пр. Провежда се процес през декември 1949 г. срещу 
Трайчо Костов и 11 негови привърженици, на който самият Костов 
е осъден на смърт. Неговата вина е една-единствена – че се е опи-
тал да води по-независима политика спрямо Съветския съюз и с 
това си е навлякъл гнева и обвиненията на Сталин в антисъвети-
зъм. Около 1 080 души са арестувани и уличени в антипартийна и 
вражеска дейност. Провеждат се нови процеси срещу стопански 
дейци и висши военни. Като трайчокостовисти са осъдени и вис-
ши служители на Държавна сигурност. Тази дейност се ръководи 
от група съветски „специалисти“ начело с генерал Филатов. Кам-
панията не спира и след идването на власт през 1950 г. на Вълко 
Червенков, който става генерален секретар на ЦК на БКП. Арес-
тувани са и са измъчвани легендарните партизански командири 
Славчо Трънски и Денчо Знеполски. Жертви обаче на тази кампа-
ния стават и служители на Държавна сигурност. Това преследване 
на „врага с партиен билет“ намалява след смъртта на Сталин през 
1953 г. и спира окончателно през 1956 г.

И все пак основното острие на Държавна сигурност остават 
остатъците от бившите управляващи и от опозицията. Те са класо-
вият враг, който прибягва към вредителство, диверсия, шпионаж, 
който е свързан с капиталистическите страни и действа с „ковар-
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ство и подлост“ срещу социалистическия строй и който трябва да 
бъде преследван до окончателното му унищожаване. В следващите 
години се разкриват непрекъснато нови нелегални групи на леги-
онери, анархисти, бивши офицери, бивши буржоазни дейци и раз-
бира се, най-вече николапетковисти. По данни на Държавна сигур-
ност от 1949 до 1953 г. са арестувани 22 497 души, като част от тях 
са осъдени или изпратени в трудововъзпитателното общежитие в 
Белене (закрито през септември 1953 г.), или изселени. През 1952 г. 
се провеждат поредица от процеси срещу 55 католически свещени-
ци, уличени в шпионска дейност, като четирима от тях са осъдени 
на смърт.

Това, което изненадва Държавна сигурност, е възраждането 
през 1950 г. на горянското движение („бандитски групи“), което 
неочаквано и за нея се разраства твърде много в страната. Отчита 
се, че причините за това са вътрешни (извращения при масовиза-
цията на ТКЗС, икономически затруднения) и външни (подкрепа 
от САЩ, с която България скъсва дипломатическите си отношения 
в началото на 1950 г.). Към това трябва да прибавим и поддържа-
ната с години увереност, че всеки момент ще започне война и ан-
гло-американските войски ще влязат в България. Тактиката вече е 
позната. Организиране на нелегални организации, които формират 
и подкрепят горянските групи. Същевременно от Гърция и Турция 
минават през границата отделни групи и лица, съставени от бъл-
гарски емигранти, които се включват в горянското движение. Част 
от тях се подготвят в специални школи в Гърция, Турция и Западна 
Германия. Те се занимават със събиране на шпионска информа-
ция, със създаване на нелегални организации, извършване на те-
рористични и диверсионни актове, провеждат устна пропаганда, 
разпространяват позиви, листовки, брошури и други пропаганд-
ни материали. Една от задачите им е и да подпомагат вътрешното 
горянско движение, като го масовизират. Те са добре въоръжени, 
екипирани и подготвени за нелегална дейност. Някои от тях са 
спускани с парашути в страната. 

Основните горянски групи (чети) от този период са Сливен-
ската, Пазарджишката, Втора сливенска, шест Пловдивски, Русен-
ска, Поповска, Сапаревска и други. Най-активна дейност те разви-
ват през 1951 г., когато някои от тях стигат до 40 и 70 души. Смаз-
ването на горянските групи става приоритетна задача на Държавна 
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сигурност. През 1950 г. към Дирекцията „Държавна сигурност“ се 
създава специален отдел ХII за борба с „бандитизма“. Реално око-
ло 80 на сто от състава на Държавна сигурност по това време е 
ангажиран по това направление. Основният метод на борба, който 
се налага, е агентурният. Разузнавателното управление извежда зад 
граница свои агенти с цел да се внедрят в школите, където се под-
готвят българските емигранти за въоръжена борба вътре в страна-
та. Контраразузнаването също успява да внедри много свои агенти 
в горянските групи или в тяхното обкръжение. Агентурното про-
никване се съчетава с открито силови действия. Горянското дви-
жение е разгромено към края на 1953 г. През 1954 г. са последните 
случаи на изпратени групи от Гърция и Турция. Отделни остатъци 
продължават своята дейност до 1956 г. Според данни на Държавна 
сигурност общо за периода 1949 – 1956 г. в страната са ликвидира-
ни 440 бандити и заловени 806 ятаци.

През 1956 г., под влияние на промените в Съветския съюз, в 
България настъпват важни обществено-политически промени. От 
2 до 6 април се провежда пленум на ЦК на БКП, на който е осъден 
култът към личността на Вълко Червенков, той е обвинен за на-
рушаване на законността от органите на МВР, за извращенията в 
съдебната система, за преследването на партийни кадри. Взема се 
решение да се премахнат съществуващите изключителни наредби 
и закони, да се възстанови законността в страната, да се извър-
ши проверка на станалите извращения от МВР и да се възстано-
вят правата на невинно пострадалите от тях. Идва на власт Тодор 
Живков, който постепенно установява еднолична власт, която про-
дължава до 1989 г. 

Промените след 1956 г., колкото и противоречиво да се осъ-
ществяват, имат положително влияние за развитието на страната. 
Разбира се, в рамките на тоталитарната политическа система, ко-
ято се запазва и която не променя своя характер. Засилва се про-
цесът на икономическо, политическо и идеологическо обвързване 
със Съветския съюз. В същото време България вече е станала член 
на Варшавския договор (1955) и не само политически, но и военно 
се противопоставя в световен мащаб на НАТО. САЩ и западните 
страни и в регионален мащаб Турция и Гърция се превръщат и в 
основния неприятел на Държавна сигурност. 

В края на 1956 г., обаче, Комунистическата партия и Държавна 
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сигурност са обезпокоени от антикомунистическите бунтове през 
октомври-ноември в Унгария. С цел да не се допуснат подобни 
прояви, в страната се възраждат репресиите. През ноември са арес-
тувани 564 души, а в началото на декември Държавна сигурност 
получава отново правото да изселва и въдворява „политически 
опасни лица“. На 22 декември, със заповед на вътрешния минис-
тър Георги Цанков, е възстановен лагерът в Белене. Едновременно 
с тези мерки БКП предприема мерки за окончателно ликвидиране 
на всяка проява на опозиционна дейност. В това отношение тя е 
улеснена, че лидерите и голяма част от „бившите хора“ и опозици-
ята се намират в затворите и в Белене. Там тяхната воля за проти-
водействие е пречупена и те са готови за заемане на примиренче-
ска позиция спрямо властта. 

През периода 1956 – 1958 г. са пуснати на свобода хиляди дей-
ци на бившите опозиционни партии и най-вече на БЗНС (Никола 
Петков). Петдесет и трима бивши дейци от национален мащаб на 
земеделското движение и други 1 782 негови членове подписват 
декларации, че повече няма да се занимават с антинародна дей-
ност. Практически 1958 г. слага окончателния край на организира-
ната съпротива срещу комунистическия режим. Тя бележи начало-
то и на рязкото намаляване на терористичната дейност в страната 
(5 – 6 пъти в сравнение с 1952 г.), на нелегалните групи (около 
20 пъти) и на другите форми на подривна дейност. През август 
1959 г. е закрит за пореден път лагерът в Белене. Известен брой 
политически проявяващи се лица са изпратени в лагера край Ловеч 
за лица с криминално минало (закрит през 1962 г.). В следващите 
три десетилетия Комунистическата партия действа без да има ре-
ална опозиционна политическа сила, която да се противопоставя 
на нейната дейност.

При новата обстановка настъпват промени и в структура-
та, организацията и задачите на Държавна сигурност. Те са съ-
образени и с настъпилото военно уравновесяване на силите на 
двете световни системи и с налагането на мирното съвместно 
съществуване в световен мащаб. През 1965 г., на 22 юли, Дър-
жавна сигурност, наричана от 1963 г. Комитет за Държавна си-
гурност (КДС), се отделя от МВР и се оформя организационно 
в самостоятелно ведомство. Комитетът за Държавна сигурност 
съществува до 27 декември 1968 г., когато се влива отново в МВР, 
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което за известно време носи наименованието Министерство на 
вътрешните работи и Държавна сигурност, а на 5 април 1969 г. 
се възстановява старото наименование МВР. Опитът за самостоя-
телно съществуване на КДС се отчита като неправилен, тъй като 
в сравнително малка България откъсването на ДС от милицията 
(полицията) намалява нейната ефективност в защитата на нацио-
налната сигурност. 

Същевременно в края на 1969 г. в рамките на министерство-
то се извършва структурна реорганизация на Държавна сигурност, 
която се запазва, общо взето, до края на 1989 г. Разузнавателното 
управление става Първо главно управление. Второ управление, во-
дещо борба срещу шпионажа, става Второ главно управление. Трето 
управление включва в себе си дейността на военното контраразу-
знаване. Четвърто управление обхваща дейността по използването 
на техническите разузнавателни средства. Пето управление (УБО) 
обхваща дейността по управление на безопасността и охраната. 
Шесто управление се занимава със защитата на вътрешната сигур-
ност и противопоставянето на идеологическата диверсия. И Седмо 
управление се занимава с проблемите на информацията и анализа. 
В рамките на МВР са и специалните служби – Външно наблюдение, 
Проучване, Свръзки, Радиоконтраразузнаване, секретни институти. 
През 1974 г. се издава Указ № 1467 на Държавния съвет, с който 
се регламентира дейността на Държавна сигурност. Част от него е 
публикувана, но основната му част е засекретена. В този указ се раз-
глеждат основните функции и задачи на контраразузнаването. През 
1980 г. в рамките на Първо главно управление, изграденото още през 
1959 г. поделение за научно-техническо разузнаване се оформя като 
управление. През 1986 г. в рамките на Второ главно управление се 
създава Икономическо управление, което започва да се нарича Чет-
върто управление, а дотогава действащото Четвърто управление се 
преименува в Научно-техническо управление.

В средата на 60-те и през 70-те години пред Държавна сигур-
ност се поставя нова задача – да разкрива и неутрализира прояви 
на маоистка основа в страната. Тя е резултат на настъпилия разкол 
в комунистическото движение и откъсването на Китай от влияни-
ето на Съветския съюз. Комунистическите партии на Съветския 
съюз и верните му съюзнически страни, включително и България, 
започват ожесточена идеологическа борба срещу „ревизионизма“ 
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на Китай. Още повече че Китай се опитва да пропагандира своите 
схващания и да създава прокитайски групи в социалистическите 
страни. В България се прави опит да се създаде маоистка партия, 
а след като не се случва, започват да се създават отделни проки-
тайски групи. Те стават веднага обект на вниманието на Държавна 
сигурност. 

По-късно, когато промаоистките прояви намаляват, внима-
нието е насочено към антипартийните прояви. Под прикритието 
на борба срещу ревизионизма по същество се неутрализира всеки 
опит за съпротива на личната власт на Тодор Живков. Той създава 
и специален отдел – Шести към Шесто управление, който има за 
задача да неутрализира дейността на неговите политически опо-
ненти и противници. 

Разкриването и неутрализирането на антипартийната и анти-
живковистка дейност става постоянна задача на Държавна сигур-
ност след опитите през 60-те години Тодор Живков да бъде свален 
от власт. През 1965 г. е разкрит заговорът на т.нар. група на Горуня 
– Иван Тодоров, член на Централния комитет, която включва около 
100 офицери от армията, начело с генерал Цвятко Анев. Тяхната 
цел – да свалят от власт Тодор Живков, е вдъхновена от свалянето 
през октомври 1964 г. на Хрушчов в Съветския съюз. Подобна цел 
преследва и групата на Михаил Докторов, Иван Младенов, Найден 
Найденов, която през периода 1967 – 1969 г. въвлича в своята ор-
ганизация „Благоевско-Димитровска комунистическа партия“ към 
90 души. Друг е въпросът за мотивите на двете групи. Те искат да 
свалят авторитарния режим на Тодор Живков, смятат, че неговият 
модел на социализъм трябва да бъде сменен, но не искат смяна 
на системата. В техните идейни схващания има и промаоизъм, и 
просталинизъм, и най-вече антиживковизъм. В следващите годи-
ни Държавна сигурност разкрива и съдът осъжда няколко десетки 
членове на Комунистическата партия, които по същество са из-
вършвали антипартийна дейност.

През 70-те и 80-те години важно направление в дейността на 
Държавна сигурност заема противопоставянето на идеологиче-
ската диверсия, провеждана от западните държави срещу соци-
алистическите страни, в това число и срещу България, целяща 
да дискредитира социализма сред гражданите на тези страни и 
да ги доведе до идеята за смяна на системата. В резултат на нея 
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(и на редица други причини) се засилват опитите за поява на ди-
сидентско движение и опозиционна дейност. Основна задача на 
Държавна сигурност и особено на неговото Шесто управление 
става разкриването на дейността на „идеологическите подрив-
ни центрове“ зад граница и на „вражеските елементи“ вътре в 
страната. Обекти на внимание на VI управление са около 40 зад-
гранични организации, сред които са радиостанциите „Свободна 
Европа“, Би Би Си, „Гласът на Америка“, десетина емигрантски 
организации (Български национален комитет, Български наци-
онален фронт, Български земеделски народен съюз (опозиция), 
Българска социалдемократическа партия, Българско освободи-
телно движение и други), националистически организации в Тур-
ция, ционистки, арменски, религиозни организации, а също ня-
кои световни и регионални организации, извършващи по-активна 
антисоциалистическа дейност. Държавна сигурност се опитва да 
прониква в тях, да разкрива конкретните им прояви и да предпри-
ема мерки за недопускане оказването на вредно идеологическо 
въздействие върху гражданите в България. 

В същото време VІ управление определя един контингент от 
около 20 – 25 хиляди души, които поради антисоциалистическите 
им идеи и настроения трябва да бъдат наблюдавани оперативно, за 
да се предотврати евентуалното им включване в антисоциалисти-
ческа дейност. Определено може да се каже, че една от причините 
в България да не може да се появи силно опозиционно движение, 
както в останалите социалистически страни, е съществуването на 
мощна политическа полиция, способна да реагира на всяка опози-
ционна проява, на всеки опит да се започне организирана дейност 
срещу БКП. Тя изгражда всевиждаща агентурна мрежа в страната, 
която £ позволява да разкрива подобни опити още в техния заро-
диш или бързо да ги неутрализира. 

През 1984 – 1989 г. в България се осъществява възродител-
ният процес по отношение на българските турци, започнал с 
масовото им преименуване през декември 1984 – януари 1985 г. 
Решението за този акт е взето лично от първия ръководител на 
държавата Тодор Живков и е един опит за радикално решаване на 
тежкия проблем, останал от османското робство – разделението 
на българското население по религиозен признак на християни 
и мюсюлмани и обособяването на тюркоезичните български мю-
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сюлмани в нова етническа общност. Той е и опит да се сложи край 
на имперските амбиции на една по-голяма и силна съседна дър-
жава, която се стреми да използва това население като своя „пета 
колона“ и чрез него да налага своята воля в живота на българския 
народ. 

Причините за неговото провеждане са комплексни и тук не 
е мястото да се анализират, но очевидно две от информациите, 
идващи до Тодор Живков по канала на специалните служби, са 
повлияли върху това решение. Първата е на разузнавателното уп-
равление, което от свои изключително високопоставени агенти в 
турската държава и чрез разчитането на шифрованите радиогра-
ми на турското посолство в София разполага с информация за ан-
тибългарските планове и намерения на турската държава, в които 
важна роля се отделя на протурските идеи и настроения сред това 
население. Втората информация идва от контраразузнаването, ко-
ето твърди, че според съветите на агентите от средите на българ-
ските турци, за да е успешно, преименуването трябва да обхване 
всички и че то е способно да се справи с всяка съпротива срещу 
това начинание. И действително, както при преименуването, така 
и в следващите години Държавна сигурност като цяло успя да 
осигури сигурността, обществения ред и спокойствие в страната 
и да не се допуснат масови безредици, ексцесии и насилие, към 
които имаха склонност отделни екстремистко настроени лица от 
средите на българските турци. 

Друг е въпросът, че това вътрешнополитическо събитие изо-
стри рязко отношенията на България с Турция и че този конфликт 
бе използван от САЩ и техните съюзници за мощна антибългар-
ска, антисоциалистическа кампания и за опит България да бъде 
международно изолирана и порицана. Реално възродителният 
процес влоши международното положение на България.

През втората половина на 80-те години пред Държавна си-
гурност възниква важна задача да не допусне разрастването на те-
рористичната вълна, която започна с взривяването на бомби през 
август 1984 г. в Пловдив и Варна и особено с убиването на седем 
души във влака край гара Буново, извършено през март 1985 г. В 
известен смисъл това се постига с разкриването през 1987 г. на 
авторите на тези взривове – престъпни елементи от средите на бъл-
гарските турци. Изпълнението на тази задача води до създаването 



88

на направление „Т“ в рамките на Шесто управление, което трябва 
да води борба срещу терористичната дейност. 

През 1988 и 1989 г., последните две години на социалистиче-
ската власт в България, когато се появяват първите организации 
с дисидентски и опозиционен характер, БКП използва Държавна 
сигурност за предприемане на репресивни мерки срещу техните 
членове. Това тя извършва в нарушение на техните права и свободи 
и в пълно противоречие с професионализма. Прилагат се безраз-
борно и масово външно наблюдение, подслушване на телефонните 
разговори, на домовете и кабинетите, секретни обиски и изземва-
не на устави, програми, листовки. Също открито присъствие на 
оперативни работници на сбирки на неформалните групи, забрана 
на подобни сбирки. Резултатът от тези непрофесионални действия 
водят до обратния ефект и може да се каже, че сплотяват още пове-
че хората, водещи вече борба за смяна на властта.

* * *
През 1950 г. за пръв път в историята на българското разузна-

ване, то се разделя организационно на две основни направления 
– военно и политическо разузнаване. През 60-те години се оформя 
и научно-техническото разузнаване, което през 1980 г. се изгражда 
като самостоятелно поделение. 

Военното разузнаване, действащо в рамките на Разузнава-
телното управление към Министерството на народната отбрана 
(РУМНО), има вече повече от половин век история и много по-
богат опит. Независимо от кадровите промени, които настъпват в 
него, то бързо се приспособява към новата обстановка и продъл-
жава традициите на Разузнавателния отдел – да събира военна ин-
формация за страните, с които евентуално би воювала България. 
Създаването на НАТО и Варшавския договор предопределят насо-
ката на дейност на поделението. Включването на България в юж-
ното крило на Варшавския договор определя веднага като основ-
ни негови противници двете съседни членки на НАТО – Турция и 
Гърция. За тяхното военно разузнаване се отделят главните сили и 
средства на РУМНО. Разбира се, неговите възможности се използ-
ват и за събиране на военна информация и за останалите членове 
на НАТО, а и за организацията като цяло. Използват се и традици-
онните легални източници – военните аташета и откритите източ-
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ници, както и други прикрития за извеждане на разузнавачи – като 
дипломати, търговски представители, журналисти. Изпращат се 
нелегали в разузнаваните страни. И, разбира се, вербовка на аген-
ти, чужди и български граждани, носители на военна информация 
за тези страни. Активно се използват и възможностите на радио-
разузнаването и радиотехническото разузнаване, което се развива 
особено силно през 70-те и 80-те години и е насочено основно към 
съседните Турция и Гърция. 

Макар и сравнително младо, политическото разузнаване беле-
жи бързо развитие. До голяма степен това се дължи на наложения 
в него висок професионализъм. При основаването на разузнава-
телното управление през 1950 г. негов пръв началник става тога-
вашния зам.-министър на вътрешните работи ген. Христо Боев, 
който го ръководи до 1952 г. Той е бил дълги години емигрант в 
Съветския съюз. Там е привлечен от тяхното военно разузнава-
не. Има богат професионален и житейски опит, владее перфектно 
шест езика. Той влага опита на КГБ в структурата и дейността на 
българското разузнаване. Разширява оперативния състав и започва 
да изгражда в чужбина, под прикритието на посолства, консулства, 
търговски, кореспондентски и други задгранични представител-
ства резидентурни групи, първоначално на Балканите и в Австрия, 
а след това и в други страни по света. Обръща се голямо внима-
ние на вербовката на млади и надеждни специалисти, които ще 
работят зад граница или ще участват в международната дейност 
на страната, поради което естествено ще поддържат многобройни 
контакти с чужденци. Тази линия на Боев е поета и от следващите 
ръководители на външното разузнаване – генералите Господин Го-
чев (1952 – 1964), Янко Христов (1964 – 1968) и Димитър Кьосев 
(1968 – 1972). Тя дава възможност постепенно Разузнавателното 
управление да придобие агентурни позиции в съседните Турция 
и Гърция и западноевропейските страни, които в този период са 
определени за основен противник на България. 

С излизането на България от международната изолация и раз-
ширяване на нейните дипломатически отношения в света се раз-
ширяват и възможностите на управлението. Отчитайки, че в усло-
вията на Студената война е недостатъчно да се води разузнаване от 
легални позиции, то постепенно овладява прийомите и подобря-
ва работата на събирането на информация от нелегални позиции. 
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Още през 60-те години в неговата структура се създава направле-
ние Активни мероприятия. Дейността му и провежданите от него 
операции подпомагат реализирането на външнополитически и ико-
номически цели и задачи на страната, дезинформират противника 
и отслабват неговите позиции в различни райони на света. През 
1959 г. се създава отдел Научно-техническо разузнаване (НТР), 
който по-късно прераства в управление. През 70-те години, в рам-
ките на Първо главно управление се изгражда и отдел, занимаващ 
се с културно-историческо разузнаване. Негови основни задачи са 
били да издирва и придобива документи, свързани с историята на 
българската държава, и да създава възможности за публикуване в 
чужбина на материали, отразяващи българските становища по въ-
проси, засягащи нашата история и съвременност. 

В началото на 70-те години Първо главно управление оформя 
като цяло своята структура и приема в своите отдели добре подгот-
вени и обучени кадри, готови да съчетаят опита с новите изисква-
ния към разузнаването. Има своя собствена школа за оперативна и 
езикова подготовка, а оперативните работници изкарват специални 
школи в Съветския съюз. Ръководи се от опитни разузнавачи като 
генералите Стоян Савов (1972 – 1973), Васил Коцев (1973 – 1986) и 
Владо Тодоров (1986 – 1990). Това позволява в следващите години 
то да се превърне в съвременна и модерна разузнавателна служба, 
която е готова да изпълнява и най-трудните задачи, които времето 
поставя. В рамките на сътрудничеството с разузнавателните служ-
би на социалистическите страни, и най-вече с КГБ, изпълнява и 
съвместни задачи. За това важна роля играе компютризацията на 
управлението и подобрената информационно-аналитична дейност. 

През този период, до промените през 1989 г., се изявяват с пъл-
на сила възможностите на структурите на разузнаването в Центъра 
и зад граница да събират информация, която да подпомага държав-
ното ръководство в провежданата от него външна политика. Това 
е период, когато България засилва своето присъствие в междуна-
родния живот и установява множество контакти със западноевро-
пейски страни, със страни от Третия свят и със съседните страни. 
Основни теми на тези срещи на най-високо равнище са засилване 
на икономическото и културно сътрудничество с тях, проблемите 
на мира, сигурността, разоръжаването и неизменно проблемите на 
сигурността на Балканите. България става инициатор на редица 
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идеи за засилване на процесите на мир, добросъседство и сътруд-
ничество между страните на Балканския полуостров. Тази активна 
външна политика, провеждана от ръководството на България, из-
исква достоверна и своевременна информация за страните, с които 
то установява и поддържа контакти. 

Като един от важните източници на информация за държавно-
то ръководство се оформя външнополитическото ни разузнаване. 
За това важна роля има доверието на държавното ръководство в 
него и разбирането му, че всяко пренебрегване на разузнаването 
е погрешно за дадена държава. Известно е, че дългогодишният 
ръководител на държавата Тодор Живков и ръководеното от него 
Политбюро, винаги когато е трябвало да вземат важни външнопо-
литически решения, са разчитали на информацията и мнението на 
четири основни източника – на Разузнавателното управление, на 
Министерството на външните работи, на Външния отдел на ЦК на 
БКП и на съответните политически съветници. Също, че преди ва-
жни пътувания на Тодор Живков и други ръководители на държа-
вата до дадена страна те са искали от политическото разузнаване 
подробна информация за политическото, икономическото и соци-
алното положение в страната и мнение на кои проблеми във взаи-
моотношението с нея трябва да обърнат внимание. Запознавали са 
се с конкретната оперативна обстановка в тази страна. Понякога 
им е даван психологически портрет на ръководителя на чуждата 
страна, с когото са предстояли разговори, преговори, сключване на 
договори и пр.

В рамките на политическото разузнаване постепенно се офор-
мя едно много важно и ефективно направление – научно-техни-
ческото. Структурно то се оформя като управление в рамките на 
Първо главно управление през 1980 г. Основната задача, поставена 
пред него, е да подпомага развитието на българската промишле-
ност, селско стопанство, наука и техника, като ги снабдява с дос-
тиженията на развитите страни в тези области. Тази задача има 
изключителен ефект поради ембарговите правила на КОКОМ, с 
които западните страни забраняват свободния достъп до техните 
технологии, оборудване, материали, продукция и документация, 
имащи двойно предназначение – гражданско и военно. За негови 
служители се привличат химици, инженери, икономисти, мате-
матици, машиностроители. Определят за свои основни обекти за 
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проникване чуждестранни военни институти и предприятия, на-
учноизследователски центрове и институти, висши учебни заве-
дения, лаборатории, заводи, организации за регистриране на па-
тенти и други. Основно те се намират в развитите страни. Част 
от оперативните работници започват работа във външнотърговски 
фирми под прикритие. Започват да вербуват агенти от средите на 
научно-техническата ни интелигенция, а също и от средите на бъл-
гарската емиграция и чужди граждани, които имат достъп до тези 
обекти или могат да бъдат внедрени в тях. През 1973 г. се изграж-
да Център за приложна информация към Централния институт за 
научна и техническа информация към Държавния комитет за нау-
ка и технически прогрес, който се ръководи и обезпечава кадро-
во и финансово от НТР. Привлечени са на работа по проблемите 
на научно-техническото разузнаване 1 000 доценти и професори, 
20 000 научни работници, 60 000 дипломирани инженери. Негови 
офицери започват работа като съветници на министрите на елек-
трониката, на химическата промишленост, на машиностроенето и 
на Националния аграрно-промишлен комплекс с основна задача да 
подават информация за нуждите от високотехнологични продукти. 

Практически основната задача на НТР става преодоляването 
на наложените ограничения от КОКОМ. За тази цел то си служи с 
методите на промишления шпионаж, като се стреми да преодолее 
ембаргото на фирмено, а в някои страни и на държавно равнище. То 
успява да заобиколи ембаргото на КОКОМ и доставя оборудване 
и документация за онези производства, които, според тогавашната 
стратегия, имат решаващо значение за икономиката на България и 
формират значителна част от националния ни доход – изчислител-
на техника, микроелектроника, телекомуникации, производство на 
прецизни машини, производство на свръхчисти материали и хими-
кали, фармация, микробиология, военна промишленост.

За възможностите на разузнаването говори фактът, че на Пло-
вдивския панаир, проведен през 1979 г., от 22 златни медала 17 са 
дадени на произведения, направени благодарение на информация, 
получена от разузнаването. За периода 1981 – 1986 г., по оценка на 
потребителите, НТР е спестило средно годишно по 580 млн. дола-
ра, които е трябвало да се похарчат, ако технологиите се закупуват. 
През 1985 г. България е номер едно сред страните от бившия социа-
листически лагер по износ на електронно-изчислителна техника. 
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Реално българската електронна индустрия е монополист на соци-
алистическия пазар. Научно-техническото разузнаване осигурява 
чрез своята резидентура в Япония технология и оборудване за про-
изводство на магнитни дискове в Завода за дискови запаметяващи 
устройства (ДЗУ), каквото в страните от социалистическия лагер 
няма. Нарастналите му възможности довеждат до създаването през 
1975 г. на самостоятелна външнотърговска организация – ИНКО, 
която се превръща в една от най-мощните външнотърговски орга-
низации в страната. В началото на 80-те години фармацевтичният 
завод в Разград е реконструиран и се превръща в завод за антибио-
тици благодарение на пълната проектна документация, осигурена 
от френски източник на Научно-техническото разузнаване. Тайна-
та на един от печелившите продукти на завода – пеницилина, е 
разкрита от Научно-техническото разузнаване през 1972 г. благода-
рение на проникването му в един от най-модерните фармацевтич-
ни заводи в света, намиращ се край Лондон. Научно-техническото 
разузнаване оказва значителна помощ и в развитието и разцвета на 
битовата химия в България. То успява да се добере до рецептите на 
редица перилни препарати и открива пътя на българските химици 
към масовото производство на сапуни, „Веро“ и други продукти на 
битовата химия. 

Събраната информация от НТР запазва своето значение и до-
сега. Все още има заводи и предприятия, които работят успешно 
благодарение на получената от него информация. 

Историята на българското разузнаване е свързана и със съд-
бата на разузнавачи, които години лежат в чужди затвори заради 
своята дейност. Единият е военният разузнавач Георги Чолаков 
(Пеньо Пенев), който пребивава в Турция под прикритието на ви-
цеконсул в консулството в Истанбул. През 1955 г. е задържан от 
турските власти и е осъден и лежи девет години в турските затво-
ри. Държи се достойно и дочаква да бъде заменен с група турски 
граждани и български турци, осъдени в България за шпионска дей-
ност на различни години затвор. През 1958 г. в Западна Германия е 
заловен и осъден на две и половина години затвор Кирил Маслен-
ков, служител на Първо управление, работещ там под прикритието 
на търговското представителство. Той е предаден от двоен агент, 
с когото е бил свързан. Германското контраразузнаване не успява 
да разкрие напълно дейността му и присъдата е сравнително мал-
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ка. В света на международния шпионаж популярен става случаят с 
Пеньо Костадинов, служител на научно-техническото разузнаване, 
действащ под прикритието на търговското представителство в Ню 
Йорк, САЩ, който през 1983 г. е задържан от ФБР в момент, когато 
е вземал секретни документи от американски аспирант. Костади-
нов е изпратен в затвора, а процесът му се проточва поради неже-
ланието на американските власти да му признаят статут на дипло-
матически имунитет. През това време неговият случай е включен 
в преговори между Съветския съюз, Източна Германия и САЩ за 
размяна на задържани шпиони. На 11 юни 1985 г. Костадинов с 
още трима разузнавачи от социалистически страни, излежаващи 
присъди в САЩ, са заменени с 25 американски шпиони, задържа-
ни в източноевропейски страни. Това е една от най-големите сдел-
ки на века за размяна на шпиони.

* * *
През цялата 45-годишна история на социалистическа Бълга-

рия и конкретно на Държавна сигурност борбата срещу шпиона-
жа си остава едно от най-важните направления в нейната дейност. 
Контрашпионажът, който организационно се води от отделение 
„Б“, преминало през Отдел II, Управление II и Второ главно уп-
равление, води широкомащабна дейност за разкриване и неутра-
лизиране на разузнавателната дейност, извършвана срещу нашата 
страна. Обвързването на България със Съветския съюз, включва-
нето £ във Варшавския договор и по този начин в общността на 
социалистическите страни, предопределят врага (неприятеля) на 
контрашпионажа в нашата страна. 

Това е на първо място „класовият“ враг – империалистиче-
ските държави – САЩ, Англия, Франция, Германия, Италия и 
други европейски страни. Това са балканските страни – Турция и 
Гърция, които след влизането им в НАТО през 1949 г. се превръ-
щат във враждебни на България съседни страни. През периода 
1948 – 1953 г. важен обект на внимание на контраразузнаването 
става Югославия, която е обвинена от СССР и България в реви-
зионизъм. По-късно към нея се включват Китай и Албания, които 
със своята ревизионистична политика се откъсват от социалис-
тическата общност. В последните години от съществуването на 
Второ главно управление негови обекти на внимание са и страни 
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от Латинска Америка, Азия и Африка, но те се наблюдават повече 
с превантивна цел. 

В първите месеци след 1944 г. българското контраразузнаване 
започва да работи усилено по разкриване на агентите на Хитле-
ристка Германия. То установява стотици български граждани, съ-
трудничили на нейните специални служби, които са арестувани, 
някои ликвидирани без съд, а други осъдени на смърт или различ-
ни години затвор.

Държавна сигурност, по указание на съветските специал-
ни служби, започва да наблюдава английските и американските 
представители в Съюзната контролна комисия с цел разкриване 
на тяхната резидентурна мрежа. С възстановяването на диплома-
тическите отношения с двете страни, а след това и с останалите 
капиталистически държави, техните легации и представителства 
веднага стават обект на оперативно внимание от страна на Дър-
жавна сигурност. Основната задача е да разкрива и неутрализира 
шпионската дейност, извършвана под прикритието на дипломати-
ческите представителства. 

Българската държавна сигурност и нейното контраразузна-
ване обръщат особено внимание на агентурно-оперативното на-
блюдение на американската легация в София, която възстановява 
своята дейност през 1947 г. Това, естествено, включва провеждане 
на външно наблюдение на дипломатите, за които има подозрение, 
че са свързани с американското разузнаване. Също вербовка на 
аген ти от техническия персонал в легацията, които да наблюдават 
поведението на американските дипломати. Разбира се, и подслуш-
ване на телефони, секретна проверка на кореспонденцията. През 
1950 г. отношенията между България и САЩ се влошават и дипло-
матическите връзки са прекъснати за 10 години. 

Причините са комплексни, но две от тях са свързани с шпио-
нажа. Първият е по повод опита на Държавна сигурност през ав-
густ 1949 г. да вербува българския служител в американската лега-
ция Михаил Шипков. Той привидно се съгласява, но веднага след 
това отива в легацията, разказва за случая, иска убежище и остава 
да живее в нея няколко месеца. Американците решават да го изве-
дат от легацията нелегално през границата в Турция, но българ-
ското разузнаване научава това от негов агент в Истанбул. Когато 
Шипков е изведен от посолството и тръгва с фалшив паспорт с 
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международния влак за Истанбул, българските власти го арестуват 
в Пловдив. Осъден е на 15 години затвор. Михаил Шипков лежи в 
затвора до 1962 г. и почива през 1990 г. Много по-сериозен е вто-
рият шпионски скандал. По време на процеса срещу Трайчо Кос-
тов българските власти отправят обвинението, че американският 
посланик в България Доналд Хийт поддържа връзки с него и фак-
тически се занимава с шпионска дейност. Това се посреща много 
остро от Държавния департамент на САЩ. Българската страна, 
обаче, стига до крайност и обявява за персона нон грата посланика. 
При тази ситуация американското правителство скъсва диплома-
тическите си отношения с България.

Създаването на НАТО през 1949 г. и поставяне началото на 
Студената война активизира лова на шпиони в нашата страна. 
Формулата е ясна – всички, които се борят срещу народнодемо-
кратичната власт, са агенти на англо-американския империализъм. 
Дейността на опозицията, бандитските групи, терористичните ак-
тове, противодържавната агитация и пропаганда са резултат и на 
подкрепата, която се получава отвън. При почти всички разработ-
вани, арестувани и съдени обвиненията в шпионаж са най-търсе-
ните и предпочитани от Държавна сигурност. 

С такива обвинения са преследвани Г. М. Димитров, Никола 
Петков и други лидери на опозиционни партии. Такива обвинения 
се отправят и към Трайчо Костов и неговите съмишленици. С та-
кива обвинения са осъдени 30-те пастори през 1949 г. и 55-те ка-
толически свещеници през 1952 г. Когато започват преследванията 
на врага с партиен билет, част от бившите комунисти се преследват 
отново с подобни обвинения. През 1951 г. са арестувани 302 души 
с обвинения за шпионаж, през 1952 г. те са 517, а през 1953 г. нама-
ляват вече на 200. Сто двадесет и един са обвинени, че са шпиони 
на САЩ, 124 – на Англия, 80 – на Франция, 422 – на Югославия, 
76 – на Турция, 102 – на Гърция, 52 – на Ватикана, 9 – на Италия 
и 33 на други страни. Голяма част от тях са изкуствено обвинени 
в шпионаж и са жертва на шпиономанията, обхванала тогава Бъл-
гария и света.

Промените, настъпили в света и в страната след смъртта на 
Сталин през 1953 г. и особено след 1956 г., внасят постепенно край 
на този масов и истеричен лов на шпиони в страната. Противо-
борството между двете системи след 60-те години се води вече на 



97

икономическия, политическия и идеологическия фронт с ясното 
разбиране, че това ще бъде продължителен период. При тази вече 
по-спокойна обстановка необходимостта от информация за про-
тивника става особено важна и двубоят между специалните служби 
на социалистическите и на капиталистическите страни придобива 
небивали размери и мащаби. В него е включена и малка България. 
Тя става обект на разузнавателно внимание на капиталистически 
държави, на съседните държави. Две са основните причини за 
това. Нейното тотално обвързване със Съветския съюз, на когото е 
най-верният съюзник през този период. И сравнително успешното 
развитие на нейната икономика, култура и социална политика. 

Използвайки най-различни канали – дипломатическия, ту-
ристическия, търговския, научния, спортния, информационния и 
други, в нашата страна влизат под прикритие чужди разузнавачи и 
агенти с цел да събират информация за политическото, икономиче-
ското и социалното положение, за състоянието на армията и въоръ-
жените сили, за отговорни партийни и държавни ръководители и 
пр. Заедно с това те активно вербуват български граждани за техни 
агенти. Разбира се, обръща се основно внимание на такива, които 
имат достъп до секретни материали, които са с добро служебно и 
обществено влияние. Голяма част от тях са вербувани, докато са 
пребивавали зад граница по различни поводи.

През 60-те години са постигнати първите по-значителни ре-
зултати в дейността на българското контраразузнаване. През 1963 
г. е разкрит най-крупният агент на чуждо разузнаване в нашата 
страна – Иван-Асен Георгиев, комунистически функционер преди 
1944 г., веднага след това е главен секретар на МВР, дипломат във 
Франция от 1946 до 1950 г. и в представителството на България в 
ООН в Ню Йорк от 1956 до 1961 г., ст.н.с. в Института за правни 
науки при БАН. През септември 1962 г. е избран за председател 
на Международния институт по космическо право. Същата година 
българското контраразузнаване установява, че сътрудничи на аме-
риканското разузнаване. След събиране на достатъчно доказател-
ства за шпионската му дейност е арестуван през 1963 г. Установено 
е, че в продължение на осем години е давал ценна политическа 
информация на ЦРУ. Осъден е на смърт и присъдата е изпълне-
на. Алън Дълес, бившият шеф на ЦРУ, в своята книга „Изкуство 
на разузнаването“ отделя на Георгиев специално място, като при-



98

знава, че българинът е бил техен агент и че е събирал за неговото 
ведомство предимно политическа информация. Той го сравнява 
и практически го поставя редом до един от най-големите руски 
агенти на американското разузнаване – Олег Пенковски, предавал 
безценна военна информация на ЦРУ в началото на 60-те години, 
изиграла решаваща роля в Карибската криза. 

В края на 1968 г. са реализирани едновременно едни от най-
интересните дела, водени от българското контраразузнаване – тези 
на Стефан Бояджиев и д-р Радан Сарафов, сътрудничили съответ-
но на немското и американското разузнаване. Стефан Бояджиев 
е пример за това как западните разузнавателни служби вербуват 
хора без възможности, които им дават информация, научена от 
вестници и слухове. Той е пример и за нарасналите професионал-
ни способности на българското контраразузнаване. То установява 
и разчита тайнописи, което немската разузнавателна служба е смя-
тала, че не е по неговите възможности. Доктор Радан Сарафов е из-
вестен софийски лекар, със свой частен кабинет, доверен лекар на 
дипломати от френското, белгийското и швейцарското посолство. 
През 1967 г. е засечено от служба „Проверка на кореспонденция-
та“ към Държавна сигурност писмо до дъщеря му в Швейцария с 
тайнописно шпионско писмо в него. В продължение на 15 месеца 
органите на контраразузнаването изясняват шпионската дейност 
на Сарафов. Поставят визуална техника и от съседния апартамент 
наблюдават как Сарафов пише тайнописните си писма. Организи-
рат прихващането на тези писма и разчитането на тайнописните 
текстове. Установява се, че Сарафов работи за американското раз-
узнаване. Изяснява се, че използва белгийското и други посолства 
за изпращане на своите сведения и за получаване на указания от 
Центъра. Също, че от разузнавателния Център му изпращат съоб-
щения чрез микроточки, поставени в медицински списания, които 
му изпраща дъщеря му. През юли 1968 г. е арестуван и по време на 
следствието се оказва, че още преди 9 септември 1944 г. е свързан с 
английското разузнаване, че от 1948 до 1951 г. е давал информация 
на френското разузнаване, а с американското се е обвързал през 
1957 г., когато е бил в Париж. За шпионската си дейност Сарафов е 
осъден на смърт и присъдата е изпълнена.

В началото на 70-те години е осъден един от най-странните и 
нестандартни български шпиони – Хенрих Шпетер, научен работ-
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ник в БАН, служил 27 години и на американското, и на израелското 
разузнаване. Вербуван е през 1946 г. от американците, докато е бил 
преводач в Съюзническата контролна комисия, а в следващите 20 
години е търсен в България само няколко пъти от представители 
на ЦРУ, на които е давал обща икономическа информация. Едва 
през 1966 г., когато започва постоянна работа в седалището на Цен-
търа за индустриално развитие при ООН (ЮНИДО) във Виена, е 
срещан редовно от служители на ЦРУ. Тогава се свързва и с изра-
елското разузнаване. Предавал е предимно информация за състоя-
нието на българската икономика и на останалите социалистически 
страни. След завръщането му в България продължава контактите 
си с тях, но през 1973 г. е разкрит от Държавна сигурност. Осъден 
е на смърт, но почти веднага след присъдата е разменен за съветски 
разузнавач-нелегал, разкрит в Израел.

Тези дела показват не само дейността на чуждите разузнава-
ния срещу България. Те са пример за високия професионализъм, 
достигнат от българското контраразузнаване по това време. В след-
ващите две десетилетия българските ловци на шпиони всяка годи-
на разкриват около 15 – 20 агенти на чужди разузнавания. Това са 
агенти на турското, гръцкото, американското, германското, френ-
ското, на италианското и други разузнавания. Независимо от срав-
нително добрите взаимоотношения със съседна Югославия, раз-
кривани са и нейни агенти. Единствено не са разкрити през този 
период агенти на английското разузнаване, въпреки убедеността 
на българското контраразузнаване, че то работи в нашата страна. 

Откритото противоборството на България с двете съседни ка-
питалистически страни Турция и Гърция довежда до разкриване 
на много техни агенти през този период. Стотици са разкритите 
агенти на турското разузнаване. Това се дължи на факта, че тур-
ското разузнаване сравнително лесно е вербувало свои агенти от 
средите на българските турци, разчитайки на техните чувства за 
съпричастност към „майка“ Турция и на изселническите им на-
мерения. В отделни случаи това са организирани шпионски рези-
дентурни групи, ръководени от турски разузнавачи, прикриващи 
се като дипломати в нашата страна. От тях най-впечатляваща е 
дейността на Мехмед Юмеров, сътрудник в турските консулства 
в Пловдив и Бургас, който през 1946 г. е вербуван от генералния 
консул на Турция в България Нури Хан, и по негови указания съз-
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дава своя група, която събира шпионска информация за турското 
военно разузнаване. През 1948 г. групата е разкрита. Юмеров е 
осъден на смърт, но присъдата не е изпълнена и след 16-годишно 
пребиваване в затвора е освободен. През 1966 г. Юмеров отново се 
ангажира с шпионска дейност и отново създава мощна резиден-
турна група на турското разузнаване в България. В нея участват 11 
души от Североизточна България. Тя се ръководи от военните ата-
шета полк. Явуз Октайкан, подп. Гюнгьор Йонал и вицеконсула в 
Бургас Селчук Инджеску. Събират основно военна и политическа 
информация, която предават в консулството в Бургас или в легаци-
ята в София. През 1970 г. Юмеров и още 10 души са арестувани. 
Юмеров е осъден на смърт, а останалите на различни години за-
твор. По молба на турското правителство присъдата на Юмеров е 
заменена с 20 години лишаване от свобода. През 1975 г. е заменен 
за съветски разузнавач, лежащ в затвора в Турция. Започва работа 
в МИТ – турската разузнавателна служба.

Засилването на професионализма в работата на българското 
контраразузнаване не може да преодолее един от недъзите в него-
вата работа – прилагането на класовия подход и идеологическите 
щампи в дейността му, които понякога водят до увлечения и до 
пресилени обвинения. Такова е, например, осъждането за шпио-
наж на Петър Стефанов, от 1957 до 1962 г. секретар в търговско-
то представителство на България във ФРГ, а след това началник 
на управление „Търговски договори“ към МВнР. Поклонник на 
западногерманската икономика и култура, той прокарва позиция 
за сближаване на България с ФРГ и засилване на икономическото 
сътрудничество с нея. Установява близки отношения със западно-
германските представители в тяхното търговско представителство 
в България и в частни и служебни разговори с тях се стреми да 
ги улеснява, като им дава информация от икономически характер 
и ги съветва какво да се направи за сближаване на двете страни. 
Не е вербуван, не е провеждал конспиративни срещи, не е получа-
вал пари. Самият той при арестуването през 1969 г. не крие своите 
стремежи за сближаване на България с ФРГ. Неговата драма е, че 
тези схващания за бъдещите отношения с ФРГ са в разрез с поли-
тиката на партията и правителството и че служебната информация, 
до която имал естествен достъп и която споделял със западногер-
манските си партньори, се води като държавна или служебна тай-



101

на. Поради това в следствието и в съда се приема, че той умишлено 
се е поставил в услуга на чужда държава и е осъден на 20 години 
лишаване от свобода. 

Още по-фрапиращ е случаят с осъждането за шпионаж на 
Генко Генов, един от най-популярните дейци на музикалното из-
куство и дългогодишен директор на конкурса за естрадна песен 
„Златния Орфей“. Проявява изключителна инициатива и започва 
да урежда участие във фестивала на известни западни състави и 
изпълнители, а също да изпраща български естрадни състави и из-
пълнители на турнета на Запад без знанието на Комитета за отдих 
и култура. Установява контакти със западногермански и американ-
ски дипломати в България, на които споделя своите виждания за 
„Златния Орфей“ и им предлага идеи за задълбочаване на култур-
ните връзки на България с техните страни. Среща се със служители 
на радио „Свободна Европа“, с които урежда да им изпраща ори-
гинални български коледни песни. Обвинен е, че се е поставил в 
услуга на западни идеологически подривни центрове, провеждащи 
идеологическа диверсия срещу България, че е подпомагал САЩ 
и ФРГ в усилията им да придобият позиции в идеологическия и 
културния живот на страната, че е станал проводник на западната 
култура и че част от информацията, която е предавал на западните 
културни аташета, е представлявала държавна тайна. Осъден е на 
10 години лишаване от свобода.

През този период военното контраразузнаване, действащо в 
рамките на III управление на Държавна сигурност, развива активна 
дейност за защита на боеспособността на българската армия, за 
опазване на военната тайна в армията и предпазването на личния 
£ състав от „влиянието на идеологическата диверсия“. Фактиче-
ски то съчетава в себе си и чистото контраразузнаване, т.е. бор-
бата срещу шпионажа, и политическото контраразузнаване. Съз-
дава изключителна превантивна система за недопускане изтичане 
на секретна информация. Разкрива редица случаи на шпионаж, на 
опити за предателство. Взема много строги мерки за недопускане 
на кражби на оръжие и взривни материали и ползването им за те-
рористични и други цели. Осуетява или бързо разкрива всякакви 
опити за бягства от армията. 

Оценявайки изключителното значение на стабилното разви-
тие на икономиката в страната, през 1986 г. в системата на Второ 
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главно управление е създадено ново управление – Икономическо, 
което има за основна задача да обезпечава контраразузнавателно 
икономиката на страната. Неговите задачи са и борба срещу шпио-
нажа, но и борба срещу корупцията, предотвратяване нанасяне на 
вреди в икономиката, опазване на държавната тайна. То работи в 
тясно взаимодействие с Научно-техническото разузнаване с цел 
придобиване на икономическа, технологична, търговска и научна 
информация от чужди държави и фирми.

През 70-те и 80-те години професионализмът на българското 
контраразузнаване е вече на завидно състояние. То владее умело 
средствата, методите и формите на контраразузнавателна дейност. 
Има вече богат опит в разкриването на шпиони на чужди разузна-
вания. Ръководи се от опитни професионалисти като дългогодиш-
ните началници на Второ главно управление – генералите Григор 
Григоров (1965 – 1971) и Георги Аначков (1971 – 1990), на Трето 
управление – генерал Петър Чергиланов (1977 – 1989), на VI упра-
вление – генералите Петър Стоянов (1968 – 1985) и Антон Мусаков 
(1985 – 1990). Неговите служители са с добро образование, знаещи 
чужди езици, преминали солидна специална подготовка. Работят 
в рамките на тогавашните закони. Мотивирани са, че защитават 
националната сигурност на страната. На високо ниво е издигната 
информационно-аналитичната работа в контраразузнавателните 
служби. Въвежда се компютърното обслужване в системата. Бъл-
гарското контраразузнаване добре познава особеностите на чуж-
дите разузнавателни служби, провеждащи разузнавателна дейност 
в България, техните средства, методи, начини на връзка. Има до-
бри агентурни позиции в чужди посолства, консулства, търговски 
представителства, агенции, международни организации, за които 
знае, че се използват като прикритие за шпионска дейност. Наблю-
дава внимателно чужди дипломати и чужденци, които са уличени 
или се подозират, че извършват шпионска дейност. Контраразуз-
навателните служби могат да провеждат и най-сложни техниче-
ски мероприятия за подслушване и визуално наблюдение на тех-
ни обекти. Изградена е ефективна служба „Външно наблюдение“, 
която умее да проследи незабелязано посочения £ обект. Макар 
и с ограничен лимит, но сравнително добри са възможностите за 
подслушване на телефони. Службата за проверка на пощенската 
кореспонденция има вече богат опит за разкриване на пощенска-
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та кореспонденция като начин за връзка между разузнавателния 
център и агента. Радиоконтраразузнавателната служба внимателно 
следи ефира за долавяне на опити за връзка по радиото от Центъра 
към България и обратно. Не само в рамките на социалистическата 
общност, но и „противниковите“ специалисти в областта на шпио-
нажа признават, че в България е изградена добра в професионално 
отношение контраразузнавателна машина, която умее да разкрива 
и неутрализира всякакви опити за провеждане на разузнавателна 
дейност и която знае как да защитава националната сигурност на 
страната.

* * *
По време на Студената война Държавна сигурност и българ-

ската държава са обект на две обвинения, които и досега хвърлят 
сянка върху името на страната ни и върху народа ни. Те се отразя-
ват негативно върху международните отношения на България и £ 
създават редица проблеми в осъществяването на нейната външна 
политика и международна икономическа дейност. Това са случаите 
със смъртта на писателя Георги Марков и покушението на папа 
Йоан-Павел II. 

Георги Марков е талантлив български писател, автор на из-
вестни книги и сценарии за филми. Да споменем, че той е един от 
сценаристите на популярния сериен филм „На всеки километър“. 
Бил е приближен на Тодор Живков и се e ползвал с неговата за-
крила. През 1969 г. отива на Запад и се обявява за невъзвращенец. 
Устройва се в Англия и започва да работи в радиостанция Би Би 
Си. Сътрудничи и на радио „Свободна Европа“. За разлика от Бъл-
гария, в Англия няма големи успехи като писател и не успява да 
се наложи като творческа личност. Написаните от него тогава „За-
дочни репортажи“ са всъщност спомени и разсъждения, свързани 
с България. На 11 септември 1978 г. Марков почива в английска 
болница. Веднага след смъртта му английските власти разпростра-
няват версията, че е убит от Държавна сигурност със съдействието 
на КГБ. Убийството станало чрез изстрелването на сачма с отрова 
в крака му от чадър, докато е бил на моста Ватерло в Лондон чети-
ри дни преди това. За случая с „българския чадър“ се вдига изклю-
чителен шум от западната пропаганда. Само за периода от 12 сеп-
тември до 31 декември 1978 г. в централните вестници на Англия 
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се появяват 545 съобщения, а по радиото и телевизията се излъчват 
93 предавания, посветени на случая „Марков“. Той е подкрепен 
с подобно, но уж неуспешно покушение, което било извършено 
по това време върху друг български емигрант – Владимир Кос-
тов. Правят се филми за Георги Марков, пишат се книги. В крайна 
сметка в световното обществено мнение се налага становището, 
че българската Държавна сигурност е организирала покушението, 
като чадърът е изготвен от КГБ, независимо че разследването на 
английските власти не го потвърждава. В този дух е и статията за 
Георги Марков в американската „Енциклопедия на шпионажа“ от 
Норман Полмър и Томас Алън. След края на Студената война този 
случай отново е подет и разследван, този път със съдействието на 
българските власти. Освен голословните твърдения на някои бъл-
гарски политици, че той е убит по лично разпореждане на Тодор 
Живков, нищо ново не е разкрито. Единствено бившият генерал 
от КГБ Калугин вдига шум, че е участвал в подготовката на убий-
ството на Марков, но когато е задържан в Англия и разпитан за 
„съучастие в убийство“, бързо се отрича от показанията си.

В България, освен горната версия, е разпространено мнението, 
че Георги Марков излиза зад граница и се устройва в Би Би Си със 
съдействието на Държавна сигурност. За връзките му с нея говорят 
не само бивши служители на Държавна сигурност, но и неговите 
най-близки приятели. Единият, Александър Костов, издава специал-
на книга „Кой уби Георги Марков?“ (С., 1997), в която категорично 
поддържа тази теза. Другият – Любомир Левчев, също недвусмисле-
но говори за това в книгата си „Ти си следващият“ (С., 1998). 

Според Георги Апостолов, представител на БГА „Балкан“ в 
Белгия, месеци преди смъртта си Г. Марков му споделил притесне-
но, че английските специални служби го следят, защото са го раз-
крили като „майор от Държавна сигурност“ и го помолил да пре-
даде това на Стоян Савов – тогава зам.-министър на вътрешните 
работи, отговарящ за Първо главно управление. Оттук и версията, 
че той е убит от английските специални служби, за да дискредити-
рат България. 

Известният български емигрант Петър Увалиев, работещ в 
Би Би Си, който покровителства Георги Марков и с когото са били 
много близки, публично заявява на няколко пъти: „Уби го емигра-
цията“.
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Има още една версия, която може би е и най-достоверна – че 
той е неизлечимо болен и почива в резултат на бързо развитие на 
болестта. А английските специални служби се възползват от това, 
за да проведат своята антибългарска операция.

Факт е, че заинтересовани сили прикриват истината за смърт-
та на Георги Марков. И тези сили са в Англия, където властите 
знаят много добре истината относно неговата смърт и кой и защо я 
използва за антисоциалистически, антибългарски цели.

Случаят с „българската следа“ в покушението на папа Йоан-Па-
вел II нанася още по-големи морални и материални вреди на Бълга-
рия. Мощна антибългарска кампания внушава на световната общест-
веност, че атентатът срещу папата е извършен от България и това вну-
шение се запазва и до ден днешен.

Покушението на папа Йоан-Павел II се извършва на 13 май 
1981 г. на площад „Свети Петър“ в Рим от турския терорист Али 
Агджа, член на турската терористична организация „Сивите въл-
ци“, осъден задочно в Турция на смърт. На 22 юли 1981 г. Римският 
градски съд осъжда Агджа на доживотен затвор и той е изпратен в 
затвора „Асколи Пичено“ да излежава присъдата си.

През следващата година узрява идеята в западни разузнава-
телно-пропагандни центрове за провеждане на тайна операция, ко-
ято да обвини българското разузнаване и КГБ в осъществяването 
на покушението. Това е времето на американския президент Рей-
гън, който вече е обявил новия кръстоносен поход срещу комуни-
зма и натискът върху социалистическите страни е засилен до край-
ност. С цената на всякакви средства. Важна роля играят няколко 
влиятелни политици, начело с бившия държавен секретар Хенрих 
Кисинджър и тогава действащият държавен секретар Александър 
Хейг. Водеща фигура в операцията е и директорът на ЦРУ Уилям 
Кейси, който изисква от своите анализатори да представят докла-
ди, подкрепящи версията за вината на българските и съветските 
секретни служби в атентата срещу папата. Мозъкът на операция-
та са група експерти на Центъра за международни и стратегиче-
ски проучвания към Джоржтаунския университет, сред които са 
Збигнев Бжежински, Ричард Хелмс (бивш директор на ЦРУ), Рей 
Клайн (бивш зам.-директор на ЦРУ), Майкъл Ледийн, Пол Хенци, 
Марвин Калб и българинът Алекс Алексиев (през 1992 – 1993 г. 
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съветник на министър-председателя Филип Димитров). Целта на 
тази операция е компрометиране на социалистическа България, а 
чрез нея  – на Съветския съюз и социалистическата система пред 
световното обществено мнение и особено в очите на стотиците ми-
лиони католици по света. Започва и подготовката за осъществява-
нето £. В нея се включват специалните служби на САЩ, Италия, 
Западна Германия, Франция и др. 

Първо списание „Рийдърс дайджест“ и конкретно неговият 
зам.-главен редактор – българинът Джон Паница, свързан с аме-
риканското разузнаване, „възлагат“ на американската журналистка 
Клеър Стърлинг, специалистка по терора, да извърши независи-
мо проучване на покушението. Клеър Стърлинг, която един месец 
след покушението заявява в своя статия, че то е дело на мюсюлма-
ни фанатици и Агджа сам е взел крайното решение, в продължение 
на девет месеца обикаля света, за да напише през септември 1982 
г. статия, в която обвинява българската Държавна сигурност и сто-
ящото зад нея КГБ в организиране на покушението срещу папата. 
Ударът е добре пресметнат, защото статията излиза в списание, 
отпечатвано на 16 езика и имащо около 100 милиона читатели по 
света.

В същото време върху Агджа се оказва силен натиск в затвора 
да обвини българските власти за атентата срещу обещанието да 
бъде намалена присъдата му. Натискът се извършва от неаполи-
танския мафиот Кутоло, който е лежал в затвора, и от служители 
на италианското разузнаване (СИСМИ), които са имали редица 
срещи с Агджа както в затвора, така и извън него. В обработката 
им помага и католическият свещеник Мариано Сантини, който 
посещава Агджа повече от 90 пъти в затвора и който по-късно 
лежи в затвора заради връзки с мафията. Обработката се ръково-
ди лично от втория човек на италианското разузнаване – генерал 
Пиетро Мозумечи, който изготвя конкретните обвинения, какви 
да бъдат конкретните показания на Агджа и каква да бъде негова-
та линия на поведение. В осъществяването на операцията дейно 
участие взема и свързаният със СИСМИ Франческо Пациенца, 
който посредством американския журналист в Рим Майкъл Ле-
дийн осигурява и непосредствената връзка с ЦРУ. Италианското 
разузнаване следва една версия, разработена в негов документ 
още в първите седмици след атентата – че на съветското военно 
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разузнаване (ГРУ) е възложена задача да убие папата чрез бъл-
гарската Държавна сигурност и използването на турския атента-
тор. В крайна сметка Агджа се съгласява и почти едновремен-
но с излизането на статията на Стърлинг започва да говори пред 
италианските власти, че покушението е извършил с помощта на 
българската Държавна сигурност.

Статията на Стърлинг и прокараната в нея теза за българска-
та следа в покушението веднага се подкрепя от Майкъл Ледийн, 
представящ се като специалист по „съветското спонсорство на 
тероризма в Италия“, и от Пол Хенци, американския резидент 
на ЦРУ в Турция. В следващите месеци това трио ще е водещото 
във фабрикуването и поддържането на антибългарската пропа-
ганда. Тяхната теза се подема от средствата за масова информа-
ция и удавя обективните гласове, изразили несъгласие с нея. По 
телевизионни канали, в пресата и радиостанциите твърдението, 
че българските и съветските специални служби стоят зад атента-
та, набира сили. Ен Би Си пуска филм на Марвин Калб за пъкле-
ните дела на българите. В кампанията се включват и български 
емигранти, начело със споменатите Паница и Алекс Алексиев. На 
България се приписват и други престъпления – участие в нарко-
трафик, в незаконни сделки с оръжие. Задейства се и италианско-
то правосъдие в лицето на съдия-следователя Иларио Мартела, 
който още през ноември 1981 г. е започнал второ следствие срещу 
„неизвестни извършители“.

При тази обстановка идва и следващата стъпка в операция-
та – на 25 ноември 1982 г. е арестуван зам.-директорът на бюрото 
на българската авиокомпания „Балкан“ в Рим Сергей Антонов с 
обвинение за съучастие в покушението срещу папата. Обвинени 
са и още двама дипломати в посолството, които по това време са 
в България и, естествено, не се завръщат в Рим. Вместо да му се 
докаже вината, Антонов е заставен от римския съд да доказва сво-
ята невинност. Този ход е добре пресметнат. Защото той е изучен 
добре и се знае, че трудно ще се защити срещу рафинирания и сло-
воохотлив лъжец Али Агджа. При неговата честност, скромност 
и чувствителност, попаднал в затвора и три години непрекъснато 
разпитван, крачката до изпадане в депресивно състояние е малка. 
Единственото, което прави на проведения процес, е да повтаря „Аз 
съм невинен“ или „Това са измислици“. И дълго, отчаяно да мълчи. 
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Той е неадекватен, не може да се съсредоточи, понякога не може да 
говори и да се изразява логично. 

Основният свидетел Али Агджа се държи нагло, непрекъснато 
е хващан в лъжи, дава 19 различни версии за подготовката на атен-
тата, а 24 са неговите версии за получаването на три млн. марки от 
българската Държавна сигурност. Представя се за Иисус Христос, 
слязъл на земята, за да възвести края на света. Твърди, че от него 
е искано да убие и Лех Валенса, президента на Тунис Хабиб Бур-
гиба, министър-председателя на Малта Дом Минтоф, а после си 
признава, че е излъгал. Италианското разузнаване веднага подкре-
пя версията за евентуално убийство на Лех Валенса, като обяснява, 
че неговият съратник в Италия Луиджо Скричоли, говорител на 
Италианската конфедерация на труда, е доказан агент на българ-
ските тайни служби. Западногерманското разузнаване изпраща в 
Рим като свидетели двама турци, съратници на Агджа от „Сивите 
вълци“, с указание да потвърдят изявленията му. Те обаче отказват 
да направят това пред съда. Френските специални служби скри-
ват под чуждо име лежащия във френските затвори съучастник на 
Агджа – Орал Челик, и така лишават съда от важни показания. 

На процес, започнал през май 1985 г. и завършил през март 
1986 г., Сергей Антонов и другите двама българи (Тодор Айвазов 
и Жельо Василев – съдени задочно) са оправдани „поради недос-
тиг на доказателства“. С тази формулировка италианският съд се 
измъква от абсурдния съдебен случай, в който е забъркан, и кой-
то очевидно провежда тенденциозно. Почти едновременно с този 
процес италианският съд осъжда на различни години затвор Пи-
етро Мазумечи и Франческо Пациенца за извършвана незаконна 
дейност в рамките на СИСМИ.

След промените в България, през 1993 г. лично италиански-
ят министър-председател Джулио Андреоти заявява пред българ-
ския президент за българското участие в атентата срещу папата: 
„Не вярвайте на тези глупости. България изобщо не е замесена в 
тази работа. Българското участие е измислица на американските 
служби. Тогава това им беше необходимо. Студената война беше 
в разгара си“. През 1995 г. Мехмет Али Агджа признава, че бъл-
гари не са участвали в покушението срещу папата. През 2002 г. 
лично папата, по време на пребиваването си в България, заяви, че 
не вярва в участието на българи в неговото покушение. Висши слу-
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жители на ЦРУ направиха публични признания, че ЦРУ използва 
покушението срещу папата, за да обвини България и Съветския 
съюз в неговото осъществяване и проведе мощна антикомунисти-
ческа пропаганда. В редица публикации в последните години все 
повече се утвърждава версията, че атентатът е резултат на кризата 
в католическата църква и е организиран от висши католически ду-
ховници и италианската мафия.  

Българската държава положи неимоверни усилия, за да се 
противопостави на тези обвинения и изчисти името си пред све-
товната общественост. По повод на делото срещу Сергей Антонов 
и другите двама български граждани бе съставена специална дър-
жавна комисия, която да организира това противопоставяне. Заве-
дено беше българско следствено дело успоредно с това в Италия, 
което трябваше да докаже невинността на българите. Включиха се 
всички възможни държавни и обществени организации в усилията 
за оневиняване на България. В тази дейност важно място заемаха 
разузнавателните и контраразузнавателните служби. Те се стремя-
ха да съберат информация по своите канали, показваща абсурд-
ността на обвиненията, предаваха я на българските медии или пък 
организираха тяхното публикуване в западните средства за масово 
осведомяване. Бяха в основата на редица пропагандни мероприя-
тия на нашата страна, на пресконференции, публикации, докумен-
тални филми. Опитваха се да ангажират специалните служби на 
социалистическите страни да ги подпомогнат в тяхната дейност. 
Постигнатите резултати не бяха особено големи на фона на изклю-
чително мощната западна пропаганда. Целта на тайната операция 
е постигната. Факт е, че тя успя да натрапи тогава сред световна-
та общественост убеждението за връзката на България с атентата. 
България е компрометирана пред световното обществено мнение. 
Тя стана жертва на световния двубой между двете системи, в която 
бе верен съюзник на Съветския съюз. Факт е също, че и досега 
България търпи последиците от този удар по нейния престиж и 
авторитет. 
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аГеНТИТе  
На ДЪРЖавНа  
сИГУРНосТ –  
ИНТеЛеКТУаЛНИЯТ 
еЛИТ На БЪЛГаРИЯ

На 21 януари 2016 г. президентът на Република България Росен 
Плевнелиев каза в своето заявление на отчетната пресконферен-
ция по повод четвъртата годишнина от встъпването си в длъжност: 
„В България не се случи смяната на елитите. В България преходът 
бе подменен. Именно погрешният модел на прехода задържа раз-
витието на страната, като позволи комунистическата номенклатура 
да се прероди и да продължи да доминира обществено-политиче-
ския живот. Днес 10 800 агенти на ДС заемат публични длъжности 
и работят в институциите. Всеки десети служител в българската 
администрация е агент на ДС. Те са навсякъде около нас, а сянка-
та на миналото се пренася и в настоящето.“ Този, който му е дал 
фактите за тази част от речта му, го е заблудил. Или той умиш-
лено се опитва да заблуди обществеността. Тази цифра – 10 800, 
включва всичките служители и агенти на Държавна сигурност и 
РУМНО, които са осветени след 1989 г. Част от тях вече са покой-
ници, повечето са пенсионери и отдавна не работят, хиляди от тях 
са неуспешни кандидати за депутати, местни кметове и общински 
съветници, а стотици от тях са съобщавани по няколко пъти при 
различните проверки на тези 135 000 души, които са проверени 
досега от Комисията по досиетата. Освен това в тази цифра влиза 
и доста голямата група на служителите и сътрудниците на РУМ-
НО, които не са част от Държавна сигурност. За да сме по-точни, 
ще повторя споменатите вече цифри, че Комисията по досиетата е 
разкрила досега 12 500 служители и агенти на ДС и РУМНО, а от 
тях публично е обявила 10 100 души. 

Между другото не може да се каже точно колко са били аген-
тите на Държавна сигурност от 1944 до 1989 г. Ще спомена една 
цифра, изнесена на национално съвещание на ДС през 1974 г. (по-
добни цифри рядко се даваха официално). От 1944 г. до края на 
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1973 г. органите на ДС (без разузнаването) са вербували за секрет-
ни сътрудници 131 600 лица. От тях, обаче, 20 на сто годишно се 
изключват поради предателство, разшифровка, изгубване на въз-
можности и пр. Като се има предвид, че в следващите 16 години до 
1989 г. численият състав на ДС се увеличи и имаше непрекъснат 
стремеж за разширяване и подновяване на агентурния апарат, може 
уверено да се говори за 250 – 300 хиляди агенти, вербувани от ДС 
през периода 1944 – 1989 г.

Ако ще правим анализ на сътрудническия апарат на Държавна 
сигурност въз основа на публично изнесените данни от Комисията 
по досиетата, то трябва да се имат предвид няколко неща:

Първо, за отношенията на сътрудниците на Държавна сигур-
ност с разузнавателната и контраразузнавателната служба и стоя-
щата зад тях държава. В момента, в който се сключва негласният 
договор за сътрудничество (понякога той е и документално офор-
мен), възникват определени отношения между тях, които се нари-
чат агентурни (сътруднически) отношения. При тези отношения 
едната страна, представляваща държавата – разузнавателната или 
контраразузнавателната служба, иска да £ се оказва съдействие за 
изпълнение на нейни задачи, свързани с националната сигурност. 
За сметка на това тя е задължена да пази в тайна тези отношения 
и да оказва при необходимост морална (и материална) помощ на 
аген та. Същевременно другата страна – агентът, се задължава 
също да пази в тайна тези отношения и да съдейства на съответна-
та служба в изпълнението на нейни задачи. 

В същото време, обаче, се развиват междуличностни отно-
шения между конкретния оперативен работник и ръководения от 
него агент. Те трябва да създадат атмосфера на взаимно доверие и 
уважение, може да водят до една специфична форма на приятел-
ство, на взаимна симпатия, дори до емоционална обвързаност, но 
основното е да бъдат подчинени на целите на негласното сътруд-
ничество.

Но ето че идват промените след 10 ноември 1989 г. Постепен-
но тези сътруднически отношения с агентите на ДС се прекратяват. 
Още с първата голяма чистка, извършена през 1990 г. от правител-
ството на БСП, хиляди секретни сътрудници губят връзката си с 
Държавна сигурност, тъй като водещите ги офицери са уволнени 
и няма на кого да бъдат предадени на ръководство. Този процес 
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продължава и след втората голяма чистка, извършена от правител-
ството на СДС през 1992 г., за да приключи окончателно при вто-
рото правителство на СДС (1997 – 2001 г.) с премиер Иван Костов. 
Основната причина за това е променената оперативна обстановка 
– промяна в обществено-политическата, икономическа, социална 
среда и оформянето на нов „противник“, което изисква преструк-
туриране на силите и средствата на разузнаването и контраразузна-
ването. Например: отпадат линии и обекти, по които до тогава се 
е работело – американска, западни страни; разтурени са Научно-
техническото и Културно-историческото разузнаване; прекратена 
е дейността на резидентурни групи в редица страни; прекратена 
е или силно е ограничена контраразузнавателната дейност по да-
дени направления; изчезват стратегически индустриални обекти, 
които са били контраразузнавателно обслужвани; управление VІ 
става излишно, защото няма вече идеологическа диверсия. В съ-
щото време държавата нарушава негласния договор с тези хора 
– да запази в тайна тяхното сътрудничество, и започва да изнася 
имената им в публичното пространство. 

При това положение настъпва промяна в сътрудническите от-
ношения между секретните сътрудници и разузнаването и контра-
разузнаването, изразяваща се в няколко посоки:

– С голяма част от секретните сътрудници връзката е прекра-
тена, поради това, че нямат възможности да се използват от пре-
структурираните нови направления на службите за сигурност; 

– Други прекратяват връзката си с новите структури на наци-
оналната сигурност по своя инициатива;

– Трети са запазени за известен период – най-вече тези, на ко-
ито водещите офицери работят до 1992 г. или до 1997 г.;

– Има и такава група, която продължава да сътрудничи на 
НСС и вероятно на ДАНС, защото се е преценило, че те имат опе-
ративни възможности и при новата оперативна обстановка.

Факт е, че голяма част от тях – двустранно или едностранно, 
но прекратяват връзката си с Държавна сигурност и въобще със 
специалните служби на страната. И те се хвърлят със своите зна-
ния, умения, навици, контакти и възможности в дебрите на пазар-
ния механизъм или по-точно на либералния пазарен механизъм. 
Част от тях, благодарение на позициите, които са имали в мина-
лото и най-вече на своите качества, успяват да развият успешен 
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бизнес и да се превърнат в крупни, средни или дребни собствени-
ци. Други се включват като наемни работници в чужди и българ-
ски фирми или в дейността на публичната администрация. Трети 
продължават своето развитие в областите, в които са работили и 
преди 10 ноември 1989 г. – като дипломати, чиновници, писатели, 
журналисти, научни работници. Четвърти се преквалифицират или 
по-скоро връщат към професиите, които са имали, преди да постъ-
пят на работа в Държавна сигурност – юристи, инженери, учители, 
строители. Някои се опитват да се включат, и то успешно, в поли-
тическия живот на страната – като министри, депутати, кметове, 
общински съветници. Не са малко и тези, които водят битка за оце-
ляване. Голяма е и групата на пенсионерите от тях. И немалка част 
от тях са възрастни хора и биологически си отиват. 

Това, което искам да подчертая, е, че секретните сътрудници 
в болшинството си са се откъснали отдавна от Държавна сигур-
ност и вървят по свои пътища на развитие, които нямат нищо общо 
със сътрудническите отношения, поддържани преди 20 и повече 
години. И ако някои преуспяват в обществено-политическия, ико-
номическия и духовен живот на страната – това се дължи основно 
на техните качества, на техния интелект, на образованието и знани-
ята, които са натрупали през годините, на позициите и контактите, 
които имат, на професионализма им и умението да се приспособя-
ват към изискванията на новото време, настъпило в страната ни. 
Защото Държавна сигурност, когато е подбирала и вербувала сво-
ите агенти, се е насочвала към най-добрите, най-интелигентните, 
най-стойностните хора от различните области на обществено-по-
литическия, икономическия и културен живот на страната. Вярно 
е, че тогава тя е оказвала известно съдействие и подкрепа в тях-
ното развитие, но след 10 ноември, тя изгубва тези възможности, 
а голяма част от секретните сътрудници показаха, че са наистина 
стойностни хора и могат сами да пробият и успеят в житейското 
си развитие.

Друг е въпросът, че прекратяването на сътрудническите отно-
шения не означава автоматично и прекратяване на междулично-
стните отношения между бившите вече сътрудници и оперативни-
те работници. Много от тях запазват добрите си взаимоотношения. 
Нещо повече, еднаквата им съдба – обвиненията, обругаването, 
охулването, на което са подложени, ги тласка естествено да под-
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държат връзки помежду си и да се подпомагат взаимно. Такива 
примери има много. Бившият оперативен работник ще предпочете 
да назначи на работа при него бившите си сътрудници, и обратно. 
Ще си окажат взаимно съдействие в разрешаването на техни про-
блеми. Ще си помогнат в тежки моменти. Или най-малкото – ще 
поддържат приятелски връзки на основата на взаимно уважение.

Вторият проблем, по който трябва да се внесе яснота, е по от-
ношение на категориите сътрудници. Същността на сътрудничест-
вото се изразяваше от онези сътрудници, които непосредствено из-
пълняваха задачи: на разузнаването – по събирането на информа-
ция за чужди държави, организации, групи и граждани, отнасящи 
се до националната сигурност на България и евентуално участие в 
активни мероприятия; на контраразузнаването – за разкриване, пре-
дотвратяване и пресичане на посегателства срещу тази сигурност. 
При определени обстоятелства някои агенти в контраразузнаването 
можеха да се оформят като резиденти, при което им се даваха да 
ръководят няколко други агенти – но тази категория сътрудници бе 
сравнителна малка. В сътрудническия апарат се включваха и лица, 
които не изпълняваха никакви задачи на разузнаването и контрара-
зузнаването, а предоставяха свои жилища и кабинети за провеждане 
на агентурни срещи на оперативните работници. Или се използваха 
за прикритие на жилища и други помещения, използвани от опе-
ративните работници за срещи с техни агенти или провеждане на 
оперативно-технически мероприятия. Сега тези съдържатели на по-
мещения за конспиративни връзки се включват в общото понятие 
доносници, което е безкрайно неправилно и тенденциозно. Те са си 
нямали представа какви задачи са изпълнявали привлеклите ги към 
съдействие оперативни работници. При някои от тях оперативни-
те работници са ползвали техните квартири и кабинети от името на 
полицията (милицията), а не на Държавна сигурност. Тези т.н. явоч-
ници са смятали, че щом тези служби имат нужда от ползването на 
техните жилища, квартири и кабинети, техен дълг е да им ги пре-
доставят. Тоест водени са основно от своите идейно-политически 
и патриотични възгледи. Разбира се, че е минавала мисълта в някои 
от тях, че обвързването им с Държавна сигурност осигурява тяхна-
та сигурност и спокойствие, че може да бъдат подпомогнати от тях 
в решаването на възникнали проблеми, т.е. имала е и някаква доза 
заинтересованост в тях, но не това е било водещо в поведението им. 
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И сега изведнъж се оказва, че те са доносници, въпреки че не са да-
вали никаква информация на Държавна сигурност. Трябва да се има 
предвид, че техният брой не е малък. Всеки оперативен работник е 
имал по няколко такива явочни квартири, в които е срещал своите 
секретни сътрудници, така че може да говорим за десетки  хиляди за 
периода 1944 – 1989 г. Служител от архива обяви в медиите, че вед-
нага след 1989 г. са унищожени 9 029 дела на съдържатели на явочни 
и секретни квартири от общо 9 921 дела, намиращи се в архива. Че 
техният брой е доста голям, личи и от прегледа на решенията на 
Комисията по досиетата, в които твърде често се споменава, че съ-
трудничеството на посоченото лице се изразява в тази форма. Така 
например от посочените 100 народни представители, които са били 
сътрудници на Държавна сигурност, 12 са били явочници. Струва 
ми се, че може да приемем, че 10 на сто от сътрудниците на ДС са 
съдържатели на явочни и секретни квартири. 

Да споменем някои от по-популярните имена на тези набеде-
ни за доносници сътрудници на Държавна сигурност, на които за 
известен период са били ползвани жилищата или кабинетите им 
от служители на Държавна сигурност за срещи с техни агенти (в 
скоби е дадено поделението, на което са сътрудничели). 

Александър Маринов (СГУ) – политик, социолог, народен 
представител, телевизионен журналист.

Александър Хранов (VI) – известен журналист, бил е завеж-
дащ редакция и отговорен редактор в БНР. 

Атанас Ганев (ОУ – Толбухин) – бил е директор на Драмати-
чен театър – Добрич.

Атанас Семерджиев (ВКР) – дългогодишния началник на Ге-
нералния щаб на армията, министър на вътрешните работи от де-
кември 1989 до август 1990 г., след това до януари 1992 г. е вице-
президент. 

Бойко Атанасов (ОУ – Варна) – зам.-ректор и ректор на Ико-
номическия университет във Варна от 1994 до 2003 г.

Бончо Рашков (ОУ – Търговище) – народен представител в 
три последователни парламента (1990 – 1997).

Валери Стоянов (ВГУ) – историк, бил е зам.-директор на Ин-
ститута по история при БАН. 

Георги Менов (ОУ – Благоевград) – министър на земеделието 
и горите от 1986 до 1990 г. 
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Дарина Павлова ( VI) – артистка.
Димитър Езекиев (ВГУ) – популярен телевизионен журна-

лист.
Добрин Спасов (ВГУ) – известен философ, член-кореспон-

дент на БАН, бил е депутат.
Жан Виденов (ОУ – Пловдив) – министър-председател на 

България от 1995 до 1996 г.
Ивайло Мирчев (VI) – художник.
Кольо Георгиев (ВКР) – писател, драматург, журналист, пред-

седател (1990 – 1993), депутат във ВНС. 
Йордан Иванов (ВКР) – пастор в Българска божия църква на 

СБП.
Людмил Гетов (СГУ) – виден историк и археолог, професор, 

бил е декан на Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Методи Матакиев (ОУ – Враца) – хоров диригент. 
Милчо Ковачев (СГУ) – министър на транспорта от 1994 до 

1995 г. 
Мина Йорданова (ОУ – Силистра) – директор на кукления те-

атър –Търговище от 1993 до 2009 г.
Нейчо Неев (ОУ – Шумен) – зам.-министър-председател и ми-

нистър на транспорта в правителството на Любен Беров (1992 – 1993). 
Огнян Стефанов (ВГУ) – популярен журналист, бил е полити-

чески коментатор във в. „24 часа“.
Пламен Легкоступ (ОУ – Велико Търново) – художник, про-

фесор във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, бил е негов ректор от 2007 до 2015 г.

Росен Малинов (VI) – управител на област София от 2013 г. 
Бил е и народен представител.

Тошко (Тошо) Тошев (СГУ) – журналист, от 1997 г. е собстве-
ник на „Медиа холдинг“ АД и директор на в. „Труд“ и в. „Преса“. 

Траян Марковски (ВГУ) – адвокат, председател на Висшия ад-
вокатски съвет от 2001 до 2008 г.

Христо Глушков (ОУ – Велико Търново) – професор във Вели-
котърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За да бъдем прецизни, трябва да споменем още една категория 
български граждани, които са сътрудничели или по-точно – подпо-
магали разузнаването и контраразузнаването в тяхната оперативна 
дейност, имената на които също се изнасят от Комисията по до-
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сиетата. Това е групата на т.н. извънщатни служители. Наричани 
са още нещатни служители, а в разузнаването се наричат опера-
тивни работници на обществени начала (ОРОН). Обикновено това 
са бивши служители, но може да бъдат привлечени и други бъл-
гарски граждани, които на доброволна основа изпълняват поръче-
ния на разузнаването и контраразузнаването. Тяхното съдействие 
е свързано с осъществяването на конкретни задачи на оперативния 
състав – наблюдение на дадено лице или сграда, изучаване на да-
дено лице, опазване на държавната тайна, предотвратяване на из-
вънредни произшествия, издирване на неизвестни или укриващи 
се извършители на престъпления. Също така, като консултанти, 
анализатори, експерти и пр. Обикновено работят или може да им 
бъде уредено да работят в стратегически обекти, в учреждения и 
организации, извършващи международна дейност, във ведомства, 
които са обект на внимание на чужди специални служби, в орга-
низации, занимаващи се с международни мероприятия. На тях им 
се дава служебна карта, може да им се даде и оръжие и в повечето 
случаи получават някакво възнаграждение.

През април 2007 г. в една моя статия изказах мнение какво ни 
очаква в следващите години като резултат от изпълнението на то-
ку-що приетия Закон за досиетата. Тя бе публикувано във в. „Нова 
Зора“ на 25 април. Заглавието бе „БУМЕРАНГЪТ СЕ ЗАВРЪЩА“. 
В нея изказах предположението, че колкото повече списъци с име-
на на агенти ще се обявяват в публичното пространство, толкова 
повече ще се впечатлява обществото от тях. Защото излязоха, но 
ще се разкрият още имена на видни общественици, интелектуалци, 
творчески личности, научни работници, популярни в цялата стра-
на, а някои и с международна, дори световна известност, които са 
сътрудничили на Държавна сигурност. При това някои от тях са 
починали и Комисията няма право да ги огласява. За други (най-
ценните агенти) няма да излязат данни, защото всичко е унищо-
жено за тях. На трети (също най-добрите) не могат да се огласяват 
дан ните, защото, съгласно чл. 32 от Закона, това „би увредило ин-
тересите на Република България в международните отношения или 
би създало сериозна опасност за дадено лице“. И на четвърти няма 
да бъдат огласени имената, защото след 10 ноември 1989 г. не са 
заемали публичните длъжности или извършвали публичните дей-
ности по смисъла на Закона за досиетата от 2006 г. Но и това, което 
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е останало, ще накара хората да погледнат с респект на Държавна 
сигурност, на нейните служители. Ще се засили тяхното уважение, 
ще променят своето отношение към Държавна сигурност, когато 
видят какви агенти са работили за нея (и за Родината си). 

Сега, близо десет години от това мое пророкуване, мога да 
кажа, че бумерангът действително се завърна. След всяко излизане 
на поредния списък обществото ни, медиите възкликват учудени 
от имената, които излизат в списъците. Имена на известни писате-
ли, поети, художници, режисьори, журналисти, музиканти, сцена-
ристи, продуценти, спортисти, духовници, на научни работници, 
на банкери, мениджъри, експерти. Имена на партийни и държавни 
ръководители, на министри и зам.-министри, на депутати. Дори и 
аз се изненадах от тяхното количество и изключително качество. 
Видя се, че Държавна сигурност – разузнаването и контраразузна-
ването на България, в изпълнението на своите задачи е привлякла 
към сътрудничество действително най-доброто от елита на Бълга-
рия. 

Така е и така трябваше да бъде. Това бе времето на Студе-
ната война. В която двете системи, начело със САЩ и Съветския 
съюз, разбирайки, че с военна сила не могат да разрешат проти-
воборството помежду си, водеха жестока битка за политическо, 
икономическо и идеологическо надмощие. При тази обстановка на 
примирение със статуквото в света нарасна силно ролята на бор-
бата на тихия фронт. Увеличи се значението на придобиването на 
политическа, икономическа и социална информация за противни-
ковата страна, която се получаваше от специалните служби. Съ-
щевременно се засили контрашпионажът, който имаше за цел да 
разкрива агентите на чуждите разузнавателни служби. Годините до 
края на Студената война са изпълнени с невиждана в историята 
на човечеството битка между две групи специални служби, обе-
динени около две велики сили. В тази битка нямаше място за ро-
мантика и джентълменство, тя бе подчинена на големия двубой за 
надмощие между двете системи. Шпионажът между двете системи 
се издигна на изключително професионално равнище, рицарите на 
плаща и кинжала намират невиждано поле за своята дейност. В 
специалните служби на страните от двете системи работеха висо-
ко образовани и професионално подготвени хора. Които разчитаха 
на Техническото разузнаване, осъществявано от космоса, въздуха, 
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водата и земята. Разчитаха и на обработката и анализирането на ог-
ромното количество информация, получавана от открити източни-
ци. Но основно разчитаха на агентите, които привличаха да им съ-
трудничат. Агенти – най -интелигентните, най-предприемчивите, с 
добри позиции в обществото, които можеха да изпълняват задачи 
на службите. Които имаха достъп до най-пазените тайни на разуз-
наваната държава. Които имаха влияние и можеха да оказват въз-
действие върху умовете и настроенията на обществото. С вербовка 
и използването на такива агенти се занимаваха всички специални 
служби. Така, както е правено от най-дълбока древност. Вършеше 
го и малка България, която също участваше в това противоборс-
тво. Осъществяваше се от нейната специална служба –  Държавна 
сигурност, с нейните разузнавателни и контраразузнавателни по-
деления.  

Външнополитическото разузнаване на Държавна сигурност – 
Първо главно управление, трябваше да събира информация – поли-
тическа, икономическа, социална, научно-техническа за съседните 
страни, за западните страни (основният противник на социалис-
тическа България), за арабските и африкански страни (където се 
опитвахме да проникнем икономически). Информация, свързана с 
нашата национална сигурност – улесняваща държавното ни ръко-
водство в международната му дейност,  подпомагаща икономиче-
ското развитие на страната ни, разкриваща антибългарски планове 
и намерения на чужди държави, организации и граждани, на „вра-
жески“ емигрантски организации. Разузнаването вършеше и т.н. 
активни мероприятия – да пропагандира в чужбина българските 
позиции, свързани с нашата история и съвременност, да се проти-
вопоставя на антибългарски акции, да разобличава, компрометира, 
дезинформира „противника“. За постигането на тези  задачи се из-
граждаха в тези чужди страни резидентурни групи и се изпращаха 
да работят в тях служители на разузнаването под прикритието на 
дипломати, търговци, журналисти и т.н. Тази информация те съ-
бираха от открити източници (средствата за масово осведомява-
не, Интернет, книги, конгреси, конференции и др.). Събираха я и 
чрез стотиците оперативни контакти, които поддържаха на делова 
и лична основа с граждани на разузнаваната държава и в рамки-
те на които се стремяха да извличат оперативна информация „на 
тъмно“. Също и чрез организирането на разузнавателни пътувания 
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на територията на тази страна до оперативно интересни обекти. 
Но най-важната информация можеше да се получи единствено 
чрез агентите. Агенти – граждани на разузнаваната държава или 
на друга държава, които пребивават постоянно или временно в нея 
и които имат някакви позиции в обектите за оперативно прониква-
не – източници на разузнавателна информация (министерства, ин-
ститути, заводи, политически организации). Това са най-ценните 
сътрудници на разузнаването и се надявам, че поне техните имена 
няма да бъдат огласени в публичното пространство (което искат 
някои обществени сили в страната). За събирането на тази инфор-
мация и провеждането на активни мероприятия българското разуз-
наване (както всяко разузнаване по света) вербуваше и използваше 
възможностите и на български граждани. Това бяха хора, които 
временно пребиваваха в тези държави – като посланици, консули, 
зам.-ръководители на дипломатически мисии, редови дипломати, 
представители на български търговски, туристически и други фир-
ми, кореспонденти на БТА, на БНТ и БНР, на вестници, служители 
в чужди или със смесено участие фирми, специализанти, студенти. 
Или пък участваха в дейността на световни и регионални между-
народни организации – в техни органи, на техни симпозиуми, кон-
греси, кръгли маси и др. Или пък имаха поводи да пътуват служеб-
но често в чужбина (като търговци, спортисти, научни работници). 
Имаха свои роднини и близки в чужбина – емигранти, и поводи 
да ги посещават. Имаха контакти с чужди граждани, които инте-
ресуваха разузнаването и които посещаваха по различни поводи 
България. За целите на научно-техническото разузнаване се вер-
буваха агенти от средите на научно-техническата ни интелигенция 
– професори, доценти, научни сътрудници. За постигане целите на 
културно-историческото разузнаване се вербуваха агенти от среди-
те на творческата ни интелигенция – историци, археолози. Всички 
тези български граждани, за разлика от чуждите граждани, които 
се оформяха в Първо главно управление като „агенти“, се водеха в 
управлението като „секретни сътрудници“. 

Имената на тези сътрудници сега се изнасят от Комисията по 
досиетата в публичното пространство като доносници. 

Второ главно управление на Държавна сигурност имаше за 
задача да разкрива разузнавателната дейност на чуждите рези-
дентурни групи в нашата страна – техните разузнавачи и агенти. 
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Такава дейност развиваха най-вече специалните служби на двете 
съседни страни – Турция и Гърция, но също и Югославия. Разузна-
вателно-информационна дейност в нашата страна развиваха и за-
падните страни, начело със САЩ. Понякога първичната информа-
ция за тези чужди шпиони се получаваше и от умелото използване 
на технически средства. Да припомня, че американските агенти 
Иван-Асен Георгиев и Радан Стефанов, а също западногермански-
ят агент Стефан Бояджиев, попадат в полезрението на Държавна 
сигурност благодарение на провежданото оперативно-техниче-
ско мероприятие „Проверка на кореспонденцията“. Че агентът на 
гръцкото и турското разузнаване Йордан Дамянов попада в поле-
зрението на Държавна сигурност в резултат на подслушването на 
телефоните на двама гръцки дипломати – установени разузнавачи. 
Че много полезно за разкриването на чуждите шпиони бе използ-
ването на възможностите на т.н. „Външно наблюдение“, което поз-
воли например да бъдат заловени в началото на 80-те години, дока-
то правят снимки на военната база в Атия, италианските шпиони 
Паоло Фарсети и Габриела Тревизин. Но е факт, че разкриването 
на стотици агенти на чужди разузнавателни служби от Държавна 
сигурност през този период е станало основно чрез използването 
на агенти. Агентурното (съчетано с техническото) наблюдение на 
турските резидентурни групи, действащи от позициите на турското 
посолство в София и двете консулства в Пловдив и Бургас, и опе-
ративното наблюдение на протурско настроените български турци 
позволи да бъдат разкрити и осъдени около 500 агенти на турското 
разузнаване, а други около 1 000 души да бъдат профилактирани. 
Агентите бяха основното средство в разкриването на българските 
граждани, поставили се в услуга на гръцки, американски, запад-
ногермански, френски, италиански, югославски разузнавателни 
служби. 

В рамките на Второ главно управление действаше Четвър-
то управление – икономическото. Основната негова задача бе да 
обслужва контраразузнавателно икономиката на страната. Това 
означава да предпазва икономическите обекти (министерства, ко-
митети, институти, лаборатории, заводи, предприятия, ТКЗС-та) 
от икономическия шпионаж на чуждите държави, от диверсия и 
саботаж, от вредителство, разхищения, корупция и други видове 
икономически престъпления. Това означава опазване на държавна-
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та и служебна тайна. Също – борба с организираната контрабандна 
дейност. Разкриване на рисковете, заплахите и опасностите за раз-
витието на икономиката. Също и причините за катастрофи, аварии, 
пожари. За целта се създаде институцията на режимните офицери 
към по важните икономически обекти в страната. За осъществява-
нето на тези задачи се вербуваха агенти, работещи в тези обекти, 
които трябваше да долавят опитите за нанасяне на вреди на нашата 
икономика. 

Имената на тези сътрудници сега се изнасят от Комисията по 
досиетата.

В рамките на Държавна сигурност действаше управление III 
– военното контраразузнаване. Негова задача бе да защитава бо-
еспособността на българската армия, да не допуска изтичането на 
секретна информация, да разкрива случаи на шпионаж, на преда-
телство, да пресича опити за разлагане и корупция, за извършване 
на престъпления във военните обекти, да предотвратява опити за 
бягства от армията, да не допуска кражба на оръжие и взривни ма-
териали и, разбира се, да предпазва личния състав от „влиянието 
на идеологическата диверсия“. За осъществяването на тези цели и 
задачи военното контраразузнаване вербуваше и ползваше възмож-
ностите на агенти от средите на българските офицери и сержанти, 
на волнонаемни, на войници, изкарващи военната си служба.

Имената на тези сътрудници сега се изнасят от Комисията по 
досиетата. 

През 1967 г. се създава управление VІ на Държавна сигурност, 
което трябваше да води борба с идеологическата диверсия на про-
тивника. Идеологическата диверсия бе една реалност за времето 
си, защото в историческия двубой между двете системи западните 
държави целенасочено провеждаха т. нар. „психологическа война“, 
с която целяха да оказват въздействие върху съзнанието на гражда-
ните в социалистическите страни и да ги тласкат към опозиционна 
дейност. На тази задача бе подчинена глобалната антикомунисти-
ческа агитация и пропаганда, провеждана от държавни органи, от 
техните специални служби и от стотици центрове и организации, 
които, използвайки възможностите на радиото, печата, телевизия-
та, видеото, а също туристическия, научния, културния, спортния, 
икономическия обмен и други канали, се стремяха да дискредити-
рат социалистическата система в очите на нейните граждани и да 
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ги доведат до идеята за смяна на тази система. Нейно продължение 
бе разузнавателно-организационната дейност, която се провежда-
ше от западните специални служби за създаване на дисидентски 
и опозиционни групи и движения в социалистическите страни. И 
действително тази дейност на разузнавателно-пропагандните за-
падни организации оказваше своето обективно въздействие върху 
хората от социалистическите страни и бе важна причина за съпро-
тивата, дисидентското движение и опозиционната дейност в тях. 
Поради това тя се приемаше от комунистическите партии в социа-
листическите страни като опасна за тяхната власт и те водеха орга-
низирана дейност за нейното неутрализиране и недопускане осъ-
ществяването на целите и задачите £. Това доведе до повсемест-
ното ангажиране на държавни органи и обществени организации, 
на творческите съюзи, на средствата за масово осведомяване в 
разобличаването на идеологическата диверсия и в борбата за ней-
ното неутрализиране. И както е традиционно за една тоталитарна 
система, в тази дейност бяха включени силите и средствата на ДС. 
Доводът бе – идеологическата диверсия се планира, организира и 
осъществява основно от разузнавателните служби на „противни-
ка“ – следователно на нея най-успешно могат да се противопоста-
вят органите на ДС, владеещи конспиративните методи на дейност. 
Шесто управление работеше в две направления. 

Първото беше „да провежда агентурно-оперативни меропри-
ятия за разкриване, предотвратяване и пресичане идеологическа-
та подривна дейност на задграничните разузнавателно-подривни 
центрове и организации срещу България и особено на техните 
опити за създаване на опозиционни антисоциалистически групи 
и организации в нашата страна“. Обект на внимание бяха около 
40 задгранични организации и центрове, които водеха активна 
антибългарска дейност през този период. Това бяха пропагандни 
радиостанции, емигрантски организации, националистически, ре-
лигиозни, ционистки, арменски, промакедонски центрове. В поле-
зрението на органите на ДС бяха и някои световни и регионални 
съюзи, обединяващи писатели, журналисти, лекари, младежи, сту-
денти, доколкото се смяташе, че те се използват в антисоциалисти-
чески акции и операции или пък се ангажират в такива кампании. 
Тук могат да се посочат и редица институти в САЩ и Западна Ев-
ропа, които поддържаха контакти със социалистическите страни, 
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занимаваха се с изследване на политическото, икономическото и 
идеологическото развитие на тези страни, организираха симпози-
уми, срещи и курсове, в които участваха и представители на бъл-
гарската интелигенция и младежта.

Второто направление бе насочено към разкриване, предотвра-
тяване и пресичане на антисоциалистическата дейност на „враж-
дебните елементи“ в страната. Което означаваше да се наблюдават 
лицата, които биха се поддали на влиянието на задграничните под-
ривни центрове и ангажирали с вражеска дейност, да се наблюдава 
поведението на онези среди и лица, на които задграничните цен-
трове обръщат основно внимание в своята подривна дейност, да 
не се допуска въвличането на български граждани в тяхната анти-
социалистическа дейност, да се предотвратяват и пресичат враж-
дебни антисоциалистически действия на наши граждани. За целта 
то започна да обслужва оперативно творческите съюзи (писатели, 
художници, композитори, артисти, преводачи), Българското радио 
и телевизия, част от БАН, някои младежки организации, СУ „Св. 
Кл. Охридски“ и други висши училища, Българската православна 
църква, католически и протестантски църкви, арменски и еврей-
ски организации и други институти, учреждения, организации, за 
които се смяташе, че са обект на повишено внимание от страна 
на задграничните подривни центрове. Освен по линия на творче-
ската интелигенция, младежта, религията, се работеше и по линия 
на протурския, арменския и промакедонския национализъм, на 
ционизма, по линия на спорта, на циганите, на белоемигрантите. 
Също по линия на бягствата и невъзвращенствата, издирването на 
автори на анонимни материали с вражеско съдържание, по линия 
на тероризма.

Осъществяването на тези задачи се извършваше основно чрез 
вербовката и използването на агенти. Шесто управление създаде 
мощен агентурен апарат, за да разкрива и неутрализира действия-
та на задграничните центрове и техните съмишленици в страната. 
Агентите се внедряваха в задгранични центрове и организации, в 
нелегални и неформални групи или към даден обект на управлени-
ето. Те се „маршрутираха“ зад граница или в определени райони 
на страната. Подаваха информация за процесите, явленията и тен-
денциите в дадени обществени групи, творчески съюзи, трудови 
колективи, институти, учреждения. По своя инициатива или по ис-
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кане на ръководещия ги оперативен работник даваха информация 
за поведението на дадено лице. Наблюдаваха поведението на „бив-
шите хора“, включени във „вражеския контингент“. Използваха се 
за разколебаване и отказване на дадени лица от „подривна“ дей-
ност, а също и за компрометиране и разобличаване на дейността на 
отделни организации, групи и лица. Контролираха се каналите на 
идеологическо проникване – научния, културния, спортния обмен, 
печата, радиото и др. От тях се събираше периодично „социална 
информация“. Някои се използваха за оказване положително вли-
яние върху общественото мнение на цялото общество, на отделни 
обществени групи или на конкретни граждани. Други бяха „кон-
султанти“ на управлението и определяха неговото отношение към 
едни или други проблеми. В мнозинството си агентите на VI упра-
вление бяха хора интелигентни, с добро обществено и служебно 
положение, знаещи чужди езици и имащи добри качества и въз-
можности за изпълнение на поставените им задачи. 

Имената на тези сътрудници сега се изнасят от Комисията по 
досиетата. 

Ако ще се прави анализ на агентурния апарат на Държавна 
сигурност, трябва да се имат предвид и следните неща. Част от 
агентите на външнополитическото разузнаване, на контраразузна-
ването, на военното контраразузнаване и на управление VI, пора-
ди промяна в техните възможности, преминаваха от едно в дру-
го направление, т.е. имаше постоянно разместване на агентите в 
системата на ДС. Например агенти на VI управление се предаваха 
на разузнаването и контраразузнаването или пък се приемаха та-
кива от тях. Агенти на разузнаването, контраразузнаването и на 
управление VI се използваха за изпълнение  и на задачи, които не 
влизаха в техния специфичен обсег. Например агенти на разузнава-
нето и контраразузнаването се използваха за изпълнение на задачи 
на VІ управление, а в същото време то е разкривало и шпиони на 
чужди разузнавателни служби. Всички агенти на контраразузна-
ването, които по един или друг повод отиваха за по-дълго време в 
чужбина, бяха поемани на ръководство от Първо главно управле-
ние. Да споменем и за тези, които са били вербувани, използвани 
за известен период и след това, поради различни причини, са от-
падали – нямат оперативни възможности, отрицателна промяна в 
личните им качества, разконспирирали се, нечестност, нелоялност, 
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липса на необходимост. Има една категория агенти, които са из-
ползвани като такива от военното контраразузнаване по време на 
отбиване на военносрочната им служба, след което връзката с тях 
е прекратявана. Също такива, които са се издигали в държавната 
и партийна йерархия и, съгласно инструкцията, не може да се из-
ползват като сътрудници на Държавна сигурност. Въобще всеки 
един случай на сътрудничество бе сам по себе си индивидуален, 
специфичен и сега е трудно да правим характеристика на сътруд-
ниците в обобщен вид, без да се съобразяваме с особеностите на 
отделните случаи. Това пролича и в реакциите на тези сътрудни-
ци, които бяха осветени от Комисията по досиетата. Едни отричат, 
други се оправдават, трети не съжаляват, четвърти се гордеят и т.н.

И все пак нека направим един опит за анализиране на сътру-
дническия апарат, създаден от Държавна сигурност за изпълнение 
на нейните задачи, най-вече през 60-те – 80-те години на миналия 
век. Опит, защото ще се прави въз основа на списъците на Коми-
сията по досиетата, които, както вече казахме, са непълни. Предва-
рително се извинявам на тези сътрудници, при които съм допуснал 
някои фактологически грешки и неточности. 

Общественото ни мнение бе шокирано особено от наличие-
то на много сътрудници сред дипломатите на България. При това 
Комисията по досиетата освети само имената на тези, които след 
1990 г. са били посланици, консули, зам.-ръководители на дипло-
матически мисии и ръководни служители в МВнР. Големият брой 
на тези дипломати-сътрудници не трябва да ни учудва. В цял свят  
дипломатическата служба се смята от разузнавателните служби 
за най-подходящата професия за прикритие на тяхната разузнава-
телно-информационна дейност. Това е така още от възникването 
на дипломатическите служби. В едно ръководство за посланици, 
написано от Калиер през 1716 г., се казва направо: „Посланикът е 
почтен шпионин, а негово важно задължение е да измъква от даде-
на страна важни за нас тайни“. Официалното начало на българско-
то военно разузнаване е поставено през 1908 г., когато са изпратени 
първите военни аташета в съседните страни. Велизар Енчев в сво-
ята книга „Аз бях в разузнаването“ пише „...границата между ди-
пломатическата и разузнавателната дейност е твърде размита. Или 
направо казано – такава граница няма, когато трябва да се отстоя-
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ват, с всички цивилизовани средства, стратегическите интереси на 
държавата“. Дипломатическите служби са най-доброто прикритие 
на негови служители и Външнополитическото ни разузнаване, оф-
ормено в рамките на Държавна сигурност, отделя важно място на 
тяхното ползване в изпълнение на своите задачи. Посочих вече, че 
Комисията по досиетата осветява около 50 служители на Държав-
на сигурност, които са използвали МВнР за прикритие на тяхната 
разузнавателна дейност. Наред с тях са вербувани за секретни съ-
трудници служители на МВнР, които са изпращани на дипломати-
ческа работа зад граница. Това тяхно пребиваване в нашите посол-
ства, консулства и дипломатическите мисии в чужбина позволява 
чрез тях да се събира допълнителна информация за разуз наваната 
държава. Една част от тези сътрудници са вербувани и ползвани от 
Второ главно управление. Има и няколко, които са вербувани от 
управление VІ, военното контраразузнаване или от окръжни уп-
равления на МВР. Разбира се и такива, които са сът рудничели на 
РУМНО. През 2010 г. Комисията по досиетата, от общо 196 слу-
жители и сътрудници на Държавна сигурност и РУМНО, освети 
около 120 посланици, консули и зам.-ръководители на диплома-
тически мисии, които са били сътрудници на Държавна сигур-
ност. Да споменем някои от тях, заемали по-важни посланически 
постове от 1990 до 2010 г., като посочим само на кое управление 
са сътрудничели и къде и кога са били посланици:

 – Александър Димитров (ВКР) – Киев (2001 – 2002)
 – Альоша Неделчев (ВГУ) – Лисабон (2000 – 2005)
 – Ангел Орбецов (ПГУ) – Пекин (2003 – 2007)
 – Ангел Манчев (ПГУ) – Кувейт (2002 – 2007)
 – Андрей Караславов (ПГУ) – Атина (от 2007)
 – Андрей Трънски (ПГУ) – Сараево (от 2007)
 – Атанас Будев (ВГУ) – Буенос Айрес (2000 – 2006)
 – Атанас Младенов (ВГУ) – Рим (от 2007)
 – Атанас Велчев (ВГУ) – Берн (2005 – 2010)
 – Боби Бобев (ВГУ) – Тирана (1998 – 2006)
 – Богдан Богданов (VІ) – Атина (1991 – 1993) 
 – Богомил Величков (ПГУ) – Мексико (1991 – 1993)
 – Бойко Мирчев (ВГУ) – Сеул (1991 – 1996), Джакарта (2006 

– 2010)
 – Борис Павлов (ПГУ) – Адис Абеба (1990 – 1993)
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 – Бранимир Петров (ПГУ) – Атина (1993 – 1998)
 – Валентин Петров (ПГУ) – Женева (1993 – 1997) и Лондон 

(1998 –  2005)
 – Венцислав Иванов (ВГУ) – Бразилия (2000 – 2006) и Ка-

ракас (от 2010)
 – Венцислав Кънев (ПГУ) – Триполи (от 1990) и Бейрут 

(1996 – 1998)
 – Ганчо Ганев (ВГУ) – Осло (2003 – 2006) и Женева (от 2009)
 – Георги Димитров (ВГУ, ПГУ) – Белград (2005 – 2010)
 – Георги Михов (ПГУ) – Ханой (2002 – 2006)
 – Георги Пейчинов (ПГУ) – Пекин (от 2008)
 – Григор Кръчмарски (ПГУ) – Алжир (1990 – 1992)
 – Димитър Божилов (ВГУ) – Делхи (1993 – 1998)
 – Димитър Лазаров (ПГУ) – Рим (1995 – 2001)
 – Димитър Кисимов (ПГУ) – Осло (1990 – 1993)
 – Димитър Цанев (ПГУ) – Пекин (1999 – 2003)
 – Драговест Горанов (ПГУ) – Делхи (2003 – 2006)
 – Елена Кирчева (ВГУ) – Берн (1991 – 1996), Хелзинки 

(1999 – 2001), Виена (2001 – 2005) 
 – Еленко Андреев (ВГУ, ПГУ) – Бразилия (от 1990) и Луанда 

(2002 – 2005)
 – Емил Вълев (ВГУ) – Брюксел (2002 – 2006)
 – Жасмин Генова (ПГУ) – Стокхолм (1998 – 2003)
 – Златин Тръпков (ПГУ) – Хага (от 2007)
 – Иван Димитров (ПГУ) – Копенхаген (2005 – 2009)
 – Иван Палчев (VІ) – Баку (2004 – 2008)
 – Иван Данчев (ПГУ) – Вилнюс (от 2007)
 – Иван П. Иванов (ПГУ) – Лисабон (от 2009)
 – Иво Петров (ПГУ) – Виена (1993 – 1998), Берлин (от 2009)
 – Илиян Василев (ПГУ) – Москва (2000 – 2006)
 – Любомир Иванов (ПГУ) – Монтевидео (1993 – 1998), Ха-

вана (2002 – 2006)
 – Любомир Тодоров (VІ, ВГУ) – Канбера (2004 – 2008), То-

кио (от 2009)
 – Людмил Спасов (ПГУ) – Триполи (1999 – 2003), Дамаск 

(2009 – 2010)
 – Мима Стоилова-Николова (ПГУ) – Банкок (2005 – 2008)
 – Николай Марин (ПГУ) – Улан Батор (2002-2006)
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 – Николай Цачев (ПГУ) – Бразилия (2006 – 2010)
 – Петко Димитров (ПГУ) – Кайро (1991 – 1999) и Тел Авив 

(2004 – 2008)
 – Петър Драгнев (ПГУ, ВГУ) – Аман (2006 – 2010)
 – Петьо Петев (ПГУ) – Талин (от 2009)
 – Пламен Грозданов (ПГУ) – Москва (от 2006)
 – Пламен Петков (ВГУ) – Хелзинки (1995 – 1999)
 – Райко Райчев (ПГУ) – Ню Йорк (от 2007)
 – Светлозар Панов (ВГУ, ПГУ) – Будапеща (1999 – 2003)
 – Светломир Баев (ПГУ) – Тел Авив (1992 – 1999)
 – Слав Данев (ПГУ) – Отава (1992 – 1999)
 – Стефан Наумов (ПГУ) – Тирана (1990 – 1997)
 – Стефан Апостолов (ВГУ) – Буенос Айрес (2006 – 2010)
 – Стоян Денчев (ВГУ) – Хелзинки (1994 – 1995)
 – Христо Тепавичаров (ПГУ) – Зимбабве (1990 – 1992)
 – Цанко Яблански (ОУ – Ст. Загора) – Тел Авив (1999 – 2003)
 – Цветан Димитров (ПГУ) – Лагос (1993 – 2000) и Луанда 

(2005 – 2010)
 – Чавдар Жечев (ВГУ) – Виена (2006 – 2010)

Някои от тези сътрудници в годините след 1989 г. стават мини-
стри на Външното министерство. Това са:

Виктор Вълков (ВГУ) – депутат, заместник министър-предсе-
дател и министър на външните работи от 1990 до 1991 г., посланик 
в Анкара от 1993 до 1998 и в Загреб от 2002 до 2006 г.

Станислав Даскалов (ВГУ, ПГУ). Бил е зам.-министър на ин-
дустрията и търговията, зам.-министър на търговията, зам.-минис-
тър на външноикономическите връзки и министър на външните 
работи (1992 – 1994 г.). Също посланик в Брюксел (2001 – 2005).

Стоян Сталев (ВГУ). Политик и дипломат. Бил е посланик в 
Бон (1991 – 1998) и Анкара (1998 – 2006). Министър на външните 
работи през 1997 г. в служебното правителство на Стефан Софиян-
ски. След 2006 г. е изпълнителен директор на Българската агенция 
за инвестиции.

Други, основно сътрудници на ПГУ, стават след 1989 г. зам.-
министри на външното министерство – Бойко Мирчев, Валентин 
Добрев, Валентин Петров, Васил Байчев, Димитър Цанев, Иван 
Гарвалов, Иван Главанаков, Красимир Костов, Николай Богданов, 
Феим Чаушев, Христо Миладинов.
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Ето, това са хората, които вкараха България в НАТО и след това 
в Европейския съюз. След 2010 г. те станаха излишни и реално тези, 
които бяха на работа, бяха лустрирани, като бяха отзовани от посол-
ствата, консулствата и дипломатическите мисии и пенсионирани или 
назначавани на незначителни постове в МВнР. Същевременно се пре-
крати изпращането на установени сътрудници на задгранична работа. 

Другата голяма група български граждани, която бе освете-
на от Комисията по досиетата, е тази на журналистите. Големият 
брой на журналисти – сътрудници на Държавна сигурност, е също 
нормално явление в света на разузнаването и контраразузнаването. 
Няма специални служби в света, които да не използват възмож-
ностите на журналистите в своята дейност. Мога да ви посоча име-
на на световно известни журналисти, използвани от ЦРУ и КГБ и 
на други специални служби. Това е така, защото те имат естестве-
ни възможности да проникват в обекти, които ги интересуват, да 
установяват контакти с хора, които наблюдават, да изясняват про-
блеми, които ги вълнуват. Журналистите-репортери са на предния 
фронт в изясняването на световни, регионални и местни събития. 
Те могат по-лесно да се добират до информация, която интересува 
тези служби. Могат да оказват влияние върху общественото мне-
ние, върху решаването на важни обществено-политически и ико-
номически проблеми. В годините на Студената война западните 
журналисти бяха най-активни в провежданата психологическата 
война срещу социалистическите страни. Но източноевропейски-
те журналисти бяха също в предните редици на противопоставя-
нето на тази психологическа война, наричана идеологическа ди-
версия. Първо главно управление използваше възможностите на 
десетките журналисти, работещи временно в чужбина, или често 
пътуващи зад граница, по линия на БТА, БНТ, БНР и други медии, 
за да събира интересуващата я информация и да извършва про-
пагандни активни мероприятия. Второ главно управление използ-
ваше възможностите на български журналисти, за да наблюдава 
поведението на многобройните западни журналисти, пребиваващи 
в България, много от които бяха свързани със западните специал-
ни служби. Най-много агенти от тези среди вербуваха управление 
VІ и неговите поделения в Софийско градско управление (СГУ) и 
окръжните управления на МВР. Те бяха използвани за противопос-
тавяне на западната пропаганда, която настройваше опозиционно 
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българското население с цел да го тласне към антисоциалистиче-
ска дейност. Използваха се за оказване на положително влияние 
върху общественото мнение. За недопускане извършването на 
престъпления (противодържавна агитация и пропаганда, корупция 
и др.) от отделни журналисти. За спазване на линията и указания-
та, давани от ръководните органи на БКП. За събиране на социал-
на информация. Комисията по досиетата извади досега около 200 
имена на журналисти – сътрудници на Държавна сигурност. Пак 
повтарям, това не е обективната цифра – има починали, има с на-
пълно унищожени досиета, такива, на които не може да се изнасят 
данни, или не са заемали съответните публични длъжности или 
извършвали посочените от закона публични дейности. И все пак 
не може да не впечатлява изключителното и количество, и качество 
на този сътруднически апарат. Фактически най-добрите, най-по-
пулярните журналисти са сътрудничили на Държавна сигурност. 
Много от тях се развиха успешно на журналистическото поприще 
след 10 ноември 1989 г. Тогава станаха и ръководители в БНТ, в 
БНР, в останалите медии, като завеждащи редакции, заместници и 
главни редактори, директори, продуценти, собственици и управи-
тели на медии. Това е така, защото, както вече казах, не Държавна 
сигурност ги правеше най-добрите в журналистическия бранш, а 
подбираше, вербуваше и ползваше най-добрите от тях. А тяхното 
развитие след 1989 г. се дължи на техните професионални качества 
и журналистически способности. Да посочим някои от национал-
но известните и популярни журналисти:

Александър Авджиев (СГУ). От 1986 до 1988 г. е водещ на 
предаването „Хоризонт на вълните на младостта“. След това до 
2002 г. е водещ на седмичното телевизионно предаване „Добро 
утро“. От 2002 до 2004 г. е един от водещите на сутрешния блок 
на БНТ, а след това е бил автор и водещ на популярното публици-
стично предаване „Навигатор“ и изпълнителен продуцент. Почива 
през 2012 г.

Алексения Димитрова (VІ). От 1995 г. води рубрика във в. „24 
часа“. Има над 4 000 публикации в печатни и електронни медии в 
България, САЩ, Русия и Англия. Носител на наградата „Чернори-
зец Храбър“ в категория „Разследване“ за 2004 г. Автор на доку-
менталните книги „Войната на шпионите“, „Тайните досиета на 
царя“ и „Отдел за убийства“.
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Андрей Кожухаров (ВГУ). Спортен журналист. Ръководител 
на редакция „Спорт“ в БТА от 2000 до 2006 г. 

Асен Матеев (ВГУ). Бил е зам.-главен редактор (1994 – 1997) 
и главен секретар на БНР (1997 – 1998). Също ръководител на от-
дел в БНТ.

Антони Вергиев (VІ). Телевизионен журналист, дългогоди-
шен парламентарен репортер на БНТ. Главен редактор в БНТ от 
1990 до 1991 г. 

Атанас Ценов (СГУ). Дългогодишен служител в БНР, негов 
зам.-главен редактор (1985 – 1993), продуцент (до 1995), програ-
мен директор (1995 – 1997). 

Борислав Джамджиев (VІ). Радиожурналист и поет. Заемал е 
редица отговорни постове в БНР, включително негов заместник ге-
нерален директор от 1995 до 1997 г.

Борислав Костурков (ВГУ). До 1990 г. журналист във в. „Зе-
меделско знаме“. От 1990 до 1992 г. е завеждащ служба „Пресцен-
тър“ към Народното събрание. През 1998 г. е заместник главен ре-
дактор в БТА. 

Борислав Шабански (ВКР, VІ). Бил е заместник главен редак-
тор и главен секретар в БНР. 

Боян Бонев (VІ). Главен редактор в БНР след 1989 г. и негов 
заместник генерален директор от 1995 до 1997 г.

Боян Трайков (СГУ, ВКР). Син на лидера на БЗНС и председа-
тел на Президиума на Народното събрание Георги Трайков. Рабо-
тил като журналист във в. „Народна младеж“ и в. „Поглед“. Корес-
пондент на БНР във Варшава и Париж. Бил е директор на БНР, ос-
новател на програма „Хоризонт“. Главен директор на БТА от 1981 
до 1990 г. Официален говорител на българското правителство по 
случая с атентата срещу папа Йоан-Павел ІІ. Член на ЦК на БКП. 
Автор на книгата „Превратът на 10 ноември 1989 г.“. Сътрудничил 
е от 1950 до 1973 г. Почива през 2014 г.

Валентин Стоянов (ПГУ, VІ). Дългогодишен телевизионен 
журналист, след 1990 г. заемащ отговорни постове в БНТ. Бил е 
също директор на предавания за чужбина Радио България в БНР. 
Също говорител на президента Желю Желев.

Валери Найденов (VІ). Основател на в. „24 часа“. Бил е главен 
редактор на в. „Поглед“, а също на още няколко вестници и списа-
ния. Водещ на предавания в Нова телевизия.
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Васил Василев (ВГУ, ПГУ). Телевизионен журналист, от 1986 
до 1991 г. е бил завеждащ кореспондентския пункт на БНТ в Париж. 
След 1991 г. е основател на Съюза на работодателите в България.

Васил Захариев (VI). Работил е във в. „24 часа“ и в. „Стан-
дарт“. Директор на в. „Телеграф“ и в. „Монитор“ от 2007 до 2011 
г., след което е главен редактор на в. „Телеграф“.

Венелин Митов (ПГУ). Бивш кореспондент на БТА в Париж, 
бивш главен редактор на сп. „За жената“, главен редактор на сп. 
„Паралели“ (1983 – 1991).

Веселин Дремджиев (VІ). Телевизионен журналист. Работил в 
БНТ, във в. „Капитал“. Водещ новини в телевизия TV7. От 2011 г. е 
директор на отдел „Новини“ в телевизия България Он Ер. 

Веселин Сейков (VІ, ПГУ). Бил е кореспондент на БТА в Дел-
хи (Индия). Също ръководител на редакция „Пресфото“ в БТА. От 
1982 до 1992 г. е главен редактор на списание „Наука и техника“. 

Виктор Ангелов (ВКР). Популярен водещ новини в БНР.
Владимир Береану (VІ). Телевизионен журналист, преводач, 

автор на публицистичното предаване „Частен случай“ по БНТ. 
Шампион по бридж, с оранжев колан по джудо, владее седем ези-
ка. Главен редактор и водещ на предаването „Съдът влиза“ по те-
левизия TV7.

Владимир Танев (VІ). Радиожурналист, бил е в ръководството 
на „Дарик радио“, също известно време е заместник главен редак-
тор на в. „Стандарт“.

Ганчо Савов (ВГУ, VІ). Журналист и преводач от сърбохър-
ватски език. Двоен агент. От 1974 до 1985 г. е лежал в затвора за 
шпионска дейност в полза на Югославия. Председател на Съюза 
на преводачите от 1995 до 1997 г. През 1998 г. издава документал-
ната книга „Капан за контри“, в която се представя като жертва на 
Държавна сигурност. По книгата е направен и документален филм. 

Георги Готев (ВГУ). Бил е заместник главен редактор на в. 
„Стандарт“.

Георги Коритаров (VІ, ПГУ). Коментатор в печатни и елек-
тронни медии, владее седем езика. Работил в няколко вестника. 
След 1992 г. е работил в радио „Свободна Европа“. Водещ на пре-
давания в няколко телевизии – bTV (2003 – 2005), Нова телевизия 
(2005 – 2008) и TV+.

Григор Христов (VІ). Спортен журналист, повече от 25 г. ра-
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ботил в седмичника „Старт“, на който е бил и пет години главен 
редактор. Бил е ръководител на спортната редакция в БНТ. 

Димитри Иванов (ВГУ, VІ). Журналист, политически комента-
тор и преводач. През 2002 г. е награден с орден „Стара планина“ І 
ст. за изключителни заслуги в областта на журналистиката. 

Димитър Ушев (VІ). Дългогодишен служител на БНР, от 1990 
до 1997 г. е отговорен и главен редактор в радиото. 

Дора Цветкова (VІ). Продуцент в БНР от 2007 г. 
Евгений Дончев (ПГУ). Журналист, основно работил в БТА. 

Бил е кореспондент на БТА в Пекин. 
Евгений Станчев (ВГУ). Има повече от 40 години стаж като 

журналист. Работил е в няколко вестници и списания. Бил е главен 
редактор на в. „Дума“ и в. „Поглед“.

Еди Емирян (VІ). Радиожурналист. Заемал е различни ръко-
водни постове в БНР.

Емил Кожухаров (ВГУ). От 1979 до 1997 г. работи в БНР, къ-
дето е бил главен редактор, заместник генерален директор и главен 
секретар. 

Иво Инджев (ПГУ). Бил е кореспондент на БТА в Ливан от 
1983 до 1987 г., главен редактор на в. „Експрес“ (1993 – 1994) и 
„Демокрация“ (1994 – 1995). От 1995 до 2000 г. е коментатор на 
радио „Свободна Европа“. От 2000 до 2006 г. е водещ на телеви-
зионното предаване „В десятката“ в телевизия bTV. Дългогодишен 
коментатор за печатните и електронни медии в България и за Би Би 
Си. Автор на няколко публицистични книги. 

Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата) (ВГУ, СГУ). Дългогоди-
шен журналист в забавни предавания на БНР, създател и водещ на 
популярното радиопредаване „Музикална стълбица“.

Кеворк Кеворкян (VІ). Популярен телевизионен журналист. 
Създател на седмичното предаване „Всяка неделя“ в БНТ. Автор 
на мемоари и книги с интервюта. Води периодични рубрики в ме-
диите по обществено-политически проблеми.

Константин Тилев (VІ, ПГУ). Бил е репортер, автор и водещ 
на няколко предавания в БНР – „Хоризонт за вас“, „Радио ЛИК“, 
„Разговор с вас“. Съосновател и пръв водещ на нощния блок на 
програма „Хоризонт“ на БНР. Основател и вицепрезидент на радио 
FM+. Преподавател в Нов български университет.

Костадин Филипов (ВГУ, VІ). Радио– и телевизионен журна-
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лист, експерт по проблемите на Балканите. Дългогодишен служи-
тел в БНР – от 1989 г. е негов програмен директор, заместник гла-
вен редактор, ръководител на екип. От 1993 до 1997 г. е завеждащ 
кореспондентския пункт на БНР в Скопие. 

Красимир Друмев (VІ, ПГУ). Бивш кореспондент на БТА в 
САЩ. Издател на списанията от групата „Санома блясък“. Главен 
редактор на сп. „Паралели“ от 1991 до 1994 г. 

Красимир Узунов (ВКР). Офицер от армията, журналист във 
военния печат. След 1989 г. е бизнесмен, основател на първата 
частна информационна агенция „Фокус“. 

Лилия Райчева (ПГУ). Автор и режисьор на дългогодишното 
тв състезание „Минута е много“. Професор в Софийския универ-
ситет „Св. Кл. Охридски“. Била е член на СЕМ след 2001 г.

Любомир Коларов (ПГУ). Международен коментатор в БНТ, 
ръководил е кореспондентското бюро в Москва. След 1989 г. се 
занимава и с политика, става депутат в 37-то Народно събрание 
и министър на пощите и далекосъобщенията в правителството на 
Жан Виденов. 

Любомир Лазаров (ОУ – Пловдив) – популярен пловдивски 
радио- и телевизионен водещ на предавания в различни медии.

Мартин Минков (VІ). Дългогодишен служител в БНР, главен 
редактор, а от 1997 до 1998 г. заместник генерален директор. Бил е 
негов кореспондент в Сърбия и Македония.

Милен Белчев (ВГУ). Служител на БНР от 1992 до 2007 г., 
главен редактор, ръководител на направление, продуцент.

Ненчо Хранов (ПГУ). Дългогодишен външнополитически ко-
ментатор във в. „Работническо дело“ и БТА. От 1982 до 1990 г. е 
заместник главен редактор на БТА. 

Никола Генадиев (VІ). Бил е директор в БНТ през 1992 – 1993 г.
Николай Конакчиев (ВГУ). Телевизонен журналист-междуна-

родник, водещ на различни предавания в БНТ. Бил е кореспондент 
на БНТ в Прага, а също главен редактор на новините в телевизия 
TV7. 

Павел Пашев (ПГУ). Работил в БТА, бивш кореспондент на 
БТА в Делхи (Индия). Бил е главен редактор на редакция „Иконо-
мическа информация“ в БТА (1996 – 1998). 

Петко Бочаров (ВГУ). Дългогодишен журналист, работил 
в БТА, където става заместник главен редактор. Коментатор във 
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„Всяка неделя“, участва със свои рубрики в БНТ и радиостанциите 
„Свободна Европа“ и „Дойче веле“. Коментатор във в. „Новинар“.  
Почива през 2016 г. 

Петър Кожухаров (ВГУ). Телевизионен журналист-междуна-
родник, писател. Заемал е отговорни постове в БНТ. Завеждал е 
кореспондентския пункт на БНТ в Берлин (1989 – 1990). Почива 
през 2015 г. 

Радосвет Радев (VІ). Радиожурналист и медиен предприемач. 
Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е в 
БНР. Създател на Дарик радио. 

Румен Янев (VІ). Радиожурналист, бивш главен редактор на 
списанието за поп музика „Ритъм“. Бил е заместник главен редак-
тор на БНР.

Светослав Терзиев (VІ, ПГУ). Политически коментатор от 
2005 г. във в. „Сега“. 

Спасианна Русева (СГУ, VІ). От 1988 г. е отговорен редактор, 
продуцент, заместник главен редактор, главен редактор, директор 
в БНР. 

Стефан Митовски (VІ). Дългогодишен заместник главен ре-
дактор (1975 – 1993) и отговорен редактор (до 1997 г.) в БНР. 

Стефан Стоев (СГУ). Телевизионен журналист, през 1996 г. е 
програмен директор на програма „Ефир 2“ на БНТ.

Стоимен Павлов (ПГУ). Бил е водещ редактор на новини и 
международен политически коментатор в БНР. 

Стоян Михов (VІ, ПГУ). Бил е заместник главен редактор в 
БНР от 1976 до 1993 г. 

Тодор Коруев (VІ). Бил е заместник главен редактор на в. 
„Дума“. Автор на няколко документално-исторически книги за Ро-
допите, сред които е „Овньо льо, вакъл каматан“ (2011). Член на 
СБП.

Тома Спространов (ВГУ). Популярен радио– и телевизионен 
водещ. Дълги години като водещ на музикални предавания в радио 
Пловдив и БНР, а след това и като водещ на телевизионни предава-
ния, популяризира българската естрадна музика и световната музи-
ка в тази област. През 90-те години участва в предавания на българ-
ската секция на радио Би Би Си. Носител на множество  награди. 

Христо Троански (ОУ – Благоевград). Журналист, писател. 
Член на редакционния съвет на в. „ПРО и АНТИ“. 
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Явор Цаков (VІ). Телевизионен и радиожурналист. Работи 
дълго време в БНТ. От 1989 до 1990 г. е зам.-председател на БНТ. 
Създател на Нова телевизия през 1994 г. Бил е програмен директор 
на телевизия „Диема“.

Силен интерес, да не кажем шок, в обществото предизвика 
огласяването на секретните сътрудници от средите на художестве-
но-творческата интелигенция. Това бяха писатели, литературни 
критици, артисти, певци, публицисти, музиканти, композитори, ре-
жисьори, художници, продуценти, повечето от тях членове на твор-
ческите съюзи. Тяхната вербовка е позволявала да се проследяват 
процесите и събитията в тези съюзи, да се фиксира поведението на 
чужди организации и граждани, поддържащи отношения с тези съ-
юзи, да се наблюдава поведението на отделни творчески личности, 
склонни към заемане на негативни позиции към действителността 
в страната, да се оказва положително влияние върху дейността на 
съюзите и на обществото като цяло. Основно са сътрудничели на 
управление VІ, но също и на Първо главно управление по линия на 
Културно-историческото разузнаване, а в отделни случаи на Второ 
главно управление, на Софийско градско управление и на окръж-
ните управления на МВР. Сред тях са: 

Александър Грозев (VI). Кинокритик, от 1984 до 1992 г. е гла-
вен редактор, а след това и директор в БНТ. От 2003 до 2009 г. е 
директор на Националния филмов фестивал. Създател и дългого-
дишен художествен редактор на Международния филмов фестивал 
„Любовта е лудост“. Професор по кинокритика в НАТФИЗ и Юго-
западния университет „Н. Рилски“. Член и председател на жури в 
международни и наши кинофестивали. Автор на книги, свързани с 
историята на българското и световно кино.

Александър Йосифов (VI). Композитор, диригент, музикален 
педагог. Директор на „Балкантон“ (1968 – 1986). Автор на 1 500 
композиции във всички музикални жанрове. Професор в Нацио-
налната музикална академия, бил е зам.-ректор. Понастоящем е 
професор в Нов български университет.

Александър Шурбанов (ВГУ). Писател, преводач на англий-
ска литература, доктор на науките, професор по литература, препо-
давател в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и в чуждес-
транни университети. Автор на девет стихосбирки и няколко книги 
с проза. От 1983 до 1987 е бил декан, а след 1989 г. – ръководител 
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на катедра във Факултета по класически и нови филологии в Со-
фийския университет.

Анна-Мария Гюзелева (VІ). Балерина, артистка, хореограф, 
продуцент, журналист, съпруга на оперния певец Никола Гюзелев. 

Антони Георгиев (VІ). Художествен фотограф, журналист на 
свободна практика, работил в радио „Св. Европа“. Бил е главен 
редактор на българското издание на сп. „Плейбой“. Основател на 
„Вагабонд медиа“, издавало две списания. Автор на роман, на кни-
гата „Турците в България“ и съавтор на книги за пътешествия. 

Атанас Свиленов (VІ). Автор на повече от 20 книги и стотици 
публикации по проблеми на литературата, киното, джаза и естети-
ката. Телевизионен журналист, водещ на многобройни телевизион-
ни предавания. Бил е главен редактор на вестниците „Литературен 
форум“ и „Демокрация“ и директор на Българската национална 
филмотека. Почива през 2015г.

Божидар Томов (VІ). Писател и радиожурналист. Бил е водещ 
редактор на хумористични и сатирични предавания в БНР. 

Борис Гондов (СГУ). Скулптор, има множество изложби, не-
гови творби са собственост на чужди и български галерии и ко-
лекции. Професор в Националната художествена академия, неин 
ректор от 1987 до 1992 г. Автор на декоративно-монументални 
произведения и паметници в цялата страна.

Борис Китанов (VІ) Автор на изследвания за български худож-
ници. Бил е директор на Радиотелевизионен център – Русе (1993 
– 1994) и главен секретар на БНТ (1994 – 1995).

Боян Кривошиев (ВКР). Телевизионен оператор. Бил е главен 
художествен ръководител в БНТ (1991-1992). 

Васил Станилов (ПГУ). Писател, редактор в БНР и вестници. 
Бил е драматург на Музикалния театър и директор на Държавния 
театър – Шумен. След 1990 г. е главен редактор на в. „Анти“ и ди-
ректор на издателство „Иван Вазов“. Автор на няколко книги, на 
пиеси, сценарии, либрета. Бил е народен представител в 38-то НС. 

Васко Жеков (VI). Писател, автор на 15 белетристични книги, 
бил е секретар и говорител на СБП. Актьор, журналист, бил е ди-
ректор на Националния литературен музей. 

Вера Ганчева (VI). Писател, журналист, преводач, преподава-
тел, издател. Професор, доктор на филологическите науки. Била 
е главен редактор на сп. ЛИК, директор на издателство „Народна 
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култура“. Основател на издателство „Хемус“ (1991 – 2001), дирек-
тор на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (1996 
– 1997).

Вера Мутафчиева (VІ). Историк, белетрист, сценарист, док-
тор на историческите науки, академик на БАН. От 1979 до 1981 
г. е директор на Центъра за древни езици и култури, секретар е на 
секция „Белетристика“ на СБП (1982 – 1985). Има издадени над 
35 белетристични книги. Председател на Агенцията за българите в 
чужбина от 1997 до 1998 г. Почива през 2009 г.

Георги Алексиев (ДС – Лом, ВКР). Писател, бил е главен ре-
дактор на  сп. „Тракия“. Автор на няколко романа и сборници с 
разкази и новели. Бил е депутат във ВНС. Почетен гражданин на 
Пловдив. Почива през 2011 г.

Георги Данаилов (ВГУ). Писател, драматург, автор на множе-
ство книги и сценарии. Бил е председател на Агенцията за бълга-
рите в чужбина (1993 – 1995).

Георги Костов (УБО). Композитор, професор от 1985 г., а от 
1989 до 2008 г. – ректор на Консерваторията. Автор на стотици пес-
ни. От 1994 до 1995 г. е министър на културата.

Георги Крумов (ОУ – Смолян). Поет, драматург, лауреат на 
поетичния конкурс „Ерато“. От 1994 до 2000 г. е бил заместник 
окръжен и окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян.

Георги Тахов (VІ). Поет, публицист, журналист, литературен 
историк и критик. Автор на няколко поетични книги и на книги за 
историята на София. Почива през 1999 г.

Греди Асса (ОУ – Плевен). Художник, има множество излож-
би в чужбина и в България. Професор в Националната художестве-
на академия, от 2000 до 2004 г. е бил неин зам.-ректор. 

Димо Димов (СГУ). Цигулар, камерен музикант, професор в 
Музикалната академия. Основател на квартет „Димов“, създател 
на созополските Празници на изкуствата „Аполония“ през 1984 г. 
Ректор на Музикалната академия от 1987 до 1989 г. Депутат в 38-то 
НС. Бил е министър на културата (1990 – 1991). 

Добромир Задгорски (VІ). Поет, бил е редактор във в. „Пулс“ 
и заместник главен редактор на в. „Зора“. Автор на няколко стихо-
сбирки и на две документални книги. Бил е председател на Общо-
народния комитет за защита на националните интереси. Народен 
представител в 37-то и 40-то НС. 
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Доньо Донев (VІ). Художник, карикатурист, сценарист и ре-
жисьор на анимационни филми. Автор на сатиричната анимаци-
онна поредица от 11 късометражни филма „Тримата глупаци“. От 
1989 до 1997 г. е главен редактор на в. „Тримата глупаци“ и сп. 
„Фрас“. Професор в НАТФИЗ по анимационна режисура. През пе-
риода 1972 – 1974 г. е сътрудничил на управление VІ – ДС, но сам 
се оттегля от това сътрудничество. Почива през 2007 г.

Здравко Митков (VI). Режисьор и театрален педагог. Професор 
в НАТФИЗ, негов ректор от 2000 до 2003 г. От 2013 г. е директор на 
Сатиричния театър. Има десетки театрални и оперни постановки.

Жорж Ганчев (ВГУ). Треньор по фехтовка, световен шампион 
през 1970 и 1974 г. В началото на 60-те години емигрира в чужби-
на. Режисьор, сценарист, продуцент и актьор в киното и театъра в 
Англия и САЩ. Автор на поетични книги. Основател на Български 
бизнес блок (БББ) през 1990 г., народен представител в 37-то и 38-
то НС. Кандидат за президент през 1992, 1996 и 2001 г. Автор, про-
дуцент и водещ на телевизионното предаване „Жорж в действие“ 
от 2000 до 2005 г. 

Иван Гранитски (VІ). Поет, издател, литературен критик. Бил 
е редактор и заместник главен редактор на вестници и списания, 
директор на Издателска къща „Христо Ботев“. Създател на изда-
телство „Захари Стоянов“. Автор на над 20 книги – поезия, крити-
ка, публицистика. От 1995 до 1996 г. е директор на БНТ. 

Иван Кутевски (ВГУ). Актьор, играл е в различни театри и 
в няколко филма. Бил е пресаташе на Агенция „Митници“. След 
това е вицепрезидент на фирма „Нафтекс“.

Иван Токаджиев (ОУ – Разград). Художник, има самостоятел-
ни изложби в страната и в чужбина. От 2001 до 2005 г. е изпъл-
нителен директор на телевизия МСАТ. Художник-постановчик на 
оперни и балетни спектакли в Русенската и Варненската опера, в 
Музикалния театър „Стефан Македонски“ и в други театри. От 
1995 до 1997 г. е изпълнителен директор и и.д. генерален дирек-
тор на БНТ. Бил е зам.-министър на културата в правителството на 
Сергей Станишев. 

Игор Чипев (VI). Журналист, фотограф и книгоиздател. Рабо-
тил е в сп. „Българска фотография“ и сп. „Българско фото“. Бил е 
завеждащ отдел в Националната художествена галерия, директор 
на издателство „Спектър“, началник сектор „Литературно наслед-
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ство“ в Министерството на културата и директор на Националния 
център за книгата. 

Красимир Ранков (ОУ – Враца, Пазарджик, Варна, СГУ). Ре-
жисьор и актьор. Играл е в различни театри, най-дълго в Сатирич-
ния театър. Участвал в български и чужди филми. Бил е директор 
на Драматичен театър – Добрич от 1999 до 2002 г.

Красин Химирски (ПГУ). Поет, автор на книги със стихове, 
пътеписи и разкази, които са преведени на 23 чужди езика. Доктор 
по филология. Превеждал е проза и поезия от английски, индоне-
зийски и руски език, владее повече от шест езика. Дипломат, бил е 
в Индонезия, САЩ и Русия

Людмил Стайков (СГУ). Театрален и кинорежисьор. Режиси-
рал пиеси в театри в Бургас и София. Негови филми са „Обич“, 
„Хан Аспарух“, „Време разделно“ и др. Професор в НАТФИЗ, бил 
е зам.-ректор от 2000 до 2003 г. Академик на БАН от 2004 г. 

Минчо Минчев (VІ). Поет, автор на няколко поетични книги. 
Журналист, главен редактор на в. „Нова Зора“. Политик, основател 
на партия „Нова зора“, депутат в 41-то НС. 

Михаил Михайлов (VІ). Актьор, бил е директор в Нова теле-
визия и Канал 3. Пресаташе на премиера Иван Костов, а след това 
е консултант на свободна практика. 

Нидал Алгафари (VІ). Кинорежисьор. След 1990 г. е автор и 
режисьор на студентското предаване „Ку-Ку“, главен редактор и 
изпълнителен директор на БНТ от 2002 до 2004 г. Продуцент и ре-
жисьор на телевизионните предавания „Наблюдател“ и „Анонси“. 
Използван е като специалист по пиар в предизборни кампании. 

Никола Инджов (ВГУ). Поет, публицист, преводач. Автор на 
множество стихосбирки, поеми, романи, документални книги, на 
пътеписи. Носител на множество награди за литературната си дей-
ност.

Николай (Ники) Априлов (VІ). Актьор, шоумен, режисьор и 
продуцент. Като студент е бил ръководител на Пионерския театър 
при Двореца на пионерите. Създател на популярното детско теле-
визионно предаване  „Като лъвовете“ (1991 – 2008).

Нончо Воденичаров (СГУ). Певец, изпълнител на народни 
и популярни песни, издал множество албуми. Актьор-каскадьор, 
участвал в няколко филма. До смъртта му през 2009 г. е кмет на 
Раднево.
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Радко Ханджиев (VІ). Доктор по история, публицист, журна-
лист, правозащитник, учредител на Гражданско сдружение „Асо-
циация на данъкоплатците в България“. Живее и в Унгария. Автор 
на стотици публикации в български и чужди издания.

Павел Герджиков (VІ, ВГУ). Оперен певец, режисьор, педагог. 
Има над 100 роли в националната опера и десетки оперни поста-
новки като режисьор. Професор в Националната музикална акаде-
мия, ръководител на катедра (1990 – 1993). 

Пенчо Ковачев (VІ). Киносценарист. Изявява се и като жур-
налист. Бил е ръководител на направление в БНТ през 1996 г. 
Също – политически коментатор във в. „24 часа“ и други вест-
ници.

Петър Вучков (ВГУ, СГУ, VІ). Артист, играл е в Пернишкия и 
Сатиричния театър. Дългогодишен водещ на популярното телеви-
зионно състезание „Минута е много“. 

Петър Кьосев (ОУ – Благоевград). Актьор, изиграл множество 
роли в Благоевградския театър, от 2003 до 2006 г. е бил негов ди-
ректор.

Тодор Колев (СГУ). Театрален и филмов актьор. Шоумен. Ра-
ботил е в няколко театъра в провинцията и в София. Участвал е в 
над 30 филма, сред които „Козият рог“, „Господин за един ден“, 
„Опасен чар“, „Двойникът“ и др. Депутат във ВНС от квотата на 
СДС. Бил е съветник в посолството ни в Канада. Автор и водещ на 
телевизионните предавания „Как ще ги стигнем... с Тодор Колев“ 
и „Вход свободен“. Бил е преподавател по актьорско майсторство в 
НАТФИЗ, доцент. През 1999 г. издава автобиографичната си книга 
„Варненското софиянче от Шумен: Житие и страдание грешного 
Тодора“. Почива през 2013 г.

Тома Върбанов (ПГУ). Художник, има много самостоятелни 
изложби. Професор в Националната художествена академия, пре-
подавател по стенопис и живопис, бил е зам.-декан.

Тодор Варджиев (VІ). Художник, графичен дизайнер. Профе-
сор в Националната художествена академия, неин заместник-рек-
тор (1989 – 1991).

Христо Тотев (СГУ). Телевизионен и филмов оператор, рабо-
тил е в БНТ и в Студия за игрални филми „Бояна“. Оператор на 
редица филми, сред които са „Осъдени души“ и „Адаптация“. От 
1992 до 1996 г. е председател на Съюза на българските филмови 
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дейци. Преподава в Югозападния университет „Н. Рилски“. Член 
на УС на БНТ от 1999 до 2001 г. 

Чавдар Добрев (ПГУ). Театрален и литературен критик, док-
тор на науките, професор. Дълго време работи в Института по 
изкуствознание при БАН. Публикувал е над 30 книги и стотици 
статии и изследвания. Активен общественик. Бил е народен пред-
ставител в 37-то НС. 

Юксел Чаушев (ОУ – Русе, Разград). Актьор, режисьор, об-
щественик. Директор на Държавния музикално-драматичен театър 
„Н. Хикмет“ – Разград от 2004 до 2008 г. Почетен гражданин на 
Разград.

Юрий Юнишев (ОУ – Кюстендил). Автор на белетристични 
книги и публикации в периодичния печат. Носител на литературни 
награди. Работил основно като юрист. Бил е главен редактор на сп. 
„Градове и региони“. Народен представител в 38-то НС. 

Ясен Устренски (VІ). Поет, автор на няколко стихосбирки, 
член на СБП. Бил е директор на пионерския дом в гр. Джебел. 

Към тази група може да прибавим и няколко сътрудници на 
Държавна сигурност, които са били след 1989 г. директори на те-
атри: Георги Велев и Ивалин Иванов – на Старозагорския театър; 
Володя Макавеев – на Плевенския театър; Евгени Сивов – на Сли-
венския театър; Емине Халил Мехмед – на Разградския театър; 
Мина Йорданова – на Търговищкия театър; Петър Савчев – на 
Кърджалийския театър, а също директорите на културните ни цен-
трове в Скопие и Братислава – Спас Тошев и Стефан Цветков. 

Най-голяма и впечатляваща е групата на научните работни-
ци – сътрудници на Държавна сигурност. Това също е обяснимо. 
Научно-техническото разузнаване е използвало възможностите на 
тези сътрудници, за да постигне основната си цел – да подпомага 
развитието на българската промишленост, селско стопанство, нау-
ка и техника, като ги снабдява с достиженията на развитите страни 
в тези области. Културно-историческото разузнаване е използва-
ло тези сътрудници, за да открива  документи, вещи и предмети, 
свързани с историята и културата на България, за да пропагандира 
достиженията на нашата историческа и археологическа наука, за 
да разобличава опитите за фалшифициране на историята на Бъл-
гария. Икономическото направление на Второ главно управление  
(ІV управление) е използвало техните възможности за опазване на 
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нашата икономика от шпионаж, диверсия, саботаж, от грешки в 
нейното развитие. Най-много агенти от тези среди е имало упра-
вление VI, което чрез тях е изяснявало оперативната обстановка в 
хуманитарните институти на БАН и всички висши училища, изу-
чавало е процесите и тенденциите в тях, наблюдавало е т.нар. „вра-
жески контингент“. Голяма част от тези сътрудници, вече откъсна-
ли се от Държавна сигурност, продължават да се развиват научно 
и след 1989 г. стават академици, член-кореспонденти, професори, 
доценти и в същото време ректори, декани, ръководители на ка-
тедри в тези университети. Имат изключителни научни постиже-
ния в своите области. Лектори са в чуждестранни университети. 
Членове са на международни научни и обществени организации. 
Поради научното им израстване голяма част от тях са в комисиите 
на Висшата атестационна комисия (общо 171 членове на ВАК са 
установени сътрудници на ДС). Някои от тях стават депутати, зам.-
министри и министри.

Комисията по досиетата огласи досега около 450 учени, които са 
били сътрудници на Държавна сигурност. Така например при провер-
ките на научните работници, заемащи ръководни постове в БАН се 
оказа, че там са работили 83 секретни сътрудници на ДС, от които че-
тирима зам.-председатели и научни секретари на БАН, 32 директори 
на институти и 47 зам.-директори на институти, лаборатории и цен-
трове. Немалко сътрудници са били преподаватели в университетите, 
когато са вербувани, и след 1989 г. продължава тяхното научно-адми-
нистративно развитие. Така например в най-големия университет – 
СУ „Св. Кл. Охридски“ 78 преподаватели са били сътрудници на ДС, 
от които петима са явочници, а останалите са: трима зам.-ректори, 
петима декани, 16 зам.-декани и 49 ръководители на катедри. Повече 
агенти е имало в старите държавни университети. Например:

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 
12 души (един ректор, един декан, един зам.-декан, деветима ръко-
водители на катедри);

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – 23 души 
(един зам.-ректор, двама декани, шестима зам.-декани и 14 ръково-
дители на катедри);

Пловдивски университет „П. Хилендарски“ – 17 души (двама 
ректори, четирима зам.-ректори, двама зам.-декани, деветима ръ-
ководители на катедри); 
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Технически университет – София – 27 души (двама зам.-рек-
тори, четирима декани, петима зам.-декани и 16 ръководители на 
катедри); 

Университет по архитектура, строителство и геодезия – Со-
фия – 13 души (един зам.-ректор, двама зам.-декани, и 10 ръково-
дители на катедри);

Университет за национално и световно стопанство – София 
– 18 души (двама ректори, двама зам.-ректори, четирима декани, 
четирима зам.-декани, шестима ръководители на катедри);

Химикотехнологичен и металургичен университет – София – 
16 души (един ректор, един зам.-ректор, един декан, трима зам.-
декани и 10 ръководители на катедри); 

Във всички останали университети в България, независимо 
дали са държавни или частни, са преподавали след 1989 г. и са 
били ректори, зам.-ректори, декани, зам.-декани и ръководители 
на катедри по няколко бивши сътрудници на Държавна сигурност. 

Да посочим имената на по-известните и популярни научни ра-
ботници – сътрудници на Държавна сигурност. Повечето от посоче-
ните са в областта на обществените науки. Някои вече са покойници. 

Ангел Кръстев (VІ). Доктор на теологическите науки, про-
фесор в Духовната академия и в Шуменския университет „Еп. К. 
Преславски“.

Андрей Апостолов (ПГУ). Физик, професор в СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ и в Нов български университет.

Анка Гергова (VІ). Доктор на филологическите науки, профе-
сор в СУ „Св. Кл. Охридски“, била е ръководител катедра.

Антонина Кузманова (VІ). Доктор на историческите науки, 
професор в Института по балканистика при БАН.

Атанас Атанасов (ПГУ). Агроном-генетик, д-р на селскосто-
панските науки, академик на БАН от 2003 г.

Богдан Богданов (VІ). Професор, доктор на филологическите 
науки, преводач. Преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ по старо-
гръцка литература и култура. Създател и президент на Нов българ-
ски университет. Бил е посланик в Гърция (1991 – 1993).

Богдан Петрунов (VІ, ПГУ). Доктор-алерголог, дългогодишен 
директор на Националния център по заразни и паразитни болести, 
световно известен учен, академик на БАН от 2008 г.

Божидар Данев (ПГУ). Доктор по кибернетика, бил е ст.н.с. 
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в БАН, изпълнителен директор на Софийска фондова борса, от 
2011 г. е председател на Българската стопанска камара. Изпълни-
телен директор на международна лизингова компания „Интерли-
из“. Лектор в български и чужди университети.

Божидар Димитров (ПГУ). Историк, професор, дългогодишен 
директор на Националния исторически музей. От 2002 г. е водещ 
на телевизионното предаване „Памет българска“ по БНТ. Бил е ми-
нистър на културата в първото правителство на ГЕРБ, но е отстра-
нен заради агентурното му минало. 

Боримир Кръстев (ПГУ). Доктор по филология, професор по 
езикознание в СУ „Св. Кл. Охридски“ и в Нов български универ-
ситет.

Валери Стефанов (VІ). Литературовед, писател, доктор на фи-
лологическите науки, професор по история на литературата в СУ 
„Св. Кл. Охридски“. Бил е декан на Факултета по славянски фило-
логии (1999 –2007). Автор на няколко романа. 

Васил Гюзелев (ПГУ). Историк, изследовател на българското 
средновековие, професор в СУ „Св. Кл. Охридски“, академик на 
БАН от 2003 г.

Васил Проданов (VІ). Философ, професор, член-кореспон-
дент на БАН. Дългогодишен директор на Института по филосо-
фия при БАН. Понастоящем директор на Тракийския научен ин-
ститут.

Васил Чичибаба (ВГУ). Зооинженер, доктор на науките, член-
кореспондент на БАН от 1989 г. От 1982 до 1987 г. е главен научен 
секретар, а от 1992 г. – председател на Селскостопанската акаде-
мия. Бил е министър на земеделието и хранителната промишле-
ност (1995 – 1996).

Василка Алексова (ПГУ). Доктор по филология, професор в 
СУ „Св. Кл. Охридски“, била е ръководител катедра „Общо, Индо-
европейско и балканско езикознание“.

Василка Радева (VІ). Доктор на филологическите науки, про-
фесор по лексикология, фонетика и словообразуване във Факулте-
та по славянски филологии при СУ „Св. Кл. Охридски“.

Велина Топалова (VI). Доктор по социология, професор, била 
е директор на Института по социология при БАН.

Венцислав Димитров (СГУ). Доктор по икономика, ст.н. сът-
рудник, от 1973 до 1990 г. е научен работник в БАН. Един от ос-
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нователите на СДС. Неколкократно е народен представител. Бил е 
съветник на президента Георги Първанов. 

Венче Попова (ПГУ). Доктор по езикознание, професор по 
стилистика в СУ „Св. Кл. Охридски“. Лектор в редица чуждес-
транни университети.

Веселин Бончев (ПГУ, ВГУ). Професор по икономика. Рабо-
тил е в областта на външната ни търговия и като експерт по ядрена 
енергетика. Бил е народен представител в 38-то НС от квотата на 
Българския бизнес блок.

Витан Митев (VІ). Доктор по философия, професор по логика. 
Бил е декан на Философските факултети в СУ „Св. Кл. Охридски“ 
(1993 – 2003) и в Югозападния университет „Н. Рилски“ – Благо-
евград (2007).

Витан Стефанов (VІ). Професор по логика и философия в СУ 
„Св. Кл. Охридски“, бил е декан на Философския факултет в Уни-
верситета.

Владимир Игнатовски (VІ). Кинокритик, доктор на изкуство-
знанието, професор в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работил е в 
областта на филмовата, телевизионната и театралната критика, на 
масовите комуникации и зрелищните изкуства. Бил е  главен ре-
дактор в БНТ. 

Владимир Попов (ПГУ). Траколог, професор, ректор на Ве-
ликотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1991 – 
1995). Бил е и областен управител на Ловеч от 1995 до 1997 г. 

Владимир Топенчаров (СГУ, ПГУ). Доктор на техническите 
науки, доктор на математическите науки в университета в Дрезден, 
професор в Техническия университет в София от 1969 г. Бил е на-
роден представител в 37-то НС. 

Владко Мурдаров (VІ, ПГУ). Езиковед, преводач, професор 
в Института за български език при БАН. Докторант на Виенския 
университет. Преподавател е в различни университети в България 
и чужбина. Носител на редица национални и международни отли-
чия. Автор е на телевизионното предаване „Език мой“ по БНТ и на 
други телевизионни предавания. 

Георг Краев (VІ). Доктор по фолклорните изкуства, професор 
в Нов български университет, декан (1998 – 2000). Водещ на пре-
давания в различни електронни медии.

Георги Бакалов (VI). Историк, специалист по история на 
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Средновековна България и Византия, професор в СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“, бил е декан на Историческия факултет и зам.-ректор на 
университета. От 2009 до 2011 г. е директор на Държавна агенция 
„Архиви“.

Георги Каприев (ВГУ). Доктор на философските науки, про-
фесор в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е ръководител катедра „Ис-
тория на философията“. Лектор в редица чуждестранни универси-
тети.

Георги Карасимеонов (ПГУ). Политолог, доктор по право и 
философия, професор в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е ръководител 
катедра „Политология“ в Университета от 2007 до 2011 г. Лектор в 
чуждестранни университети. 

Георги Марков (ПГУ). Доктор на историческите науки, ака-
демик на БАН от 2008 г. Дългогодишен директор на Института за 
исторически изследвания при БАН. Има множество публикации 
по проблемите на най-новата история на България.

Георги Милошев (ВГУ). Геофизик, метеоролог. Професор, 
академик на БАН от 2003 г.

Георги Фотев (VІ). Социолог, доктор на философските науки, 
професор. Действителен член на Европейската академия на науки-
те и изкуствата от 1993 г. От 1990 до 2004 г. е директор на Инсти-
тута по социология при БАН. Бил е министър на науката и висшето 
образование (1990 – 1991).

Данаил Бончев (ОУ – Бургас). Доктор на химическите науки, 
член-кореспондент на БАН, бил е декан в Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ – Бургас, и първи ректор на Бургаския свободен 
университет (1991 – 1992).

Димитър Денков (ПГУ). Доктор по философия, професор по 
история на философията в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2003 до 
2011 г. е зам.-декан, а след това – декан на Философския факултет 
на Университета. 

Димитър Киров (VІ). Доктор на теологическите науки, про-
фесор в Духовната академия, в СУ „Св. Кл. Охридски“ и в други 
университети.

Евгений Вътев (ОУ – Варна). Професор, доктор, инженер. Бил 
е декан в Техническия университет – Варна, и ректор на Варнен-
ски свободен университет „Ч. Храбър“ (1995 – 1997).

Евгени Головински (ВГУ). Биохимик. Професор в СУ „Св. Кл. 
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Охридски“ и други висши учебни заведения. Академик на БАН от 
1997 г.

Екатерина Драганова-Чорбанова (ПГУ). Доктор по филоло-
гия, професор в СУ „Св. Кл. Охридски“. Преводач. Била е зам.-ми-
нистър на Министерството на образованието и науката.

Емил Константинов (СГУ). Доктор по право, професор, бил е  
и.д. директор на Института за държавата и правото при БАН.

Емил Лозанов (VI). Доктор на икономическите науки (защи-
тил в Германия), професор по икономика на туризма в УНСС. От 
1993 до 1994 г. е председател на Държавната агенция по туризъм 
(Комитет по туризма).

Енчо Герганов (СГУ). Доктор по психология, професор, от 1991 
до 1995 г. е директор на Института по психология при БАН. Препо-
давал в СУ „Св. Кл. Охридски“ и в Нов български университет.

Жозеф Теллалян (ПГУ). Професор, доктор, инженер. Ректор 
на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг.

Запрян Запрянов (ПГУ). Доктор на математическите науки. 
Професор в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Захари Захариев (ВГУ, ПГУ). Защитил докторат в Рейнския 
университет, професор. Председател и основател на фондация 
„Славяни“. Народен представител в 36-то НС. 

Иван Божилов (ПГУ). Доктор на историческите науки, про-
фесор-медиевист. Бил е научен секретар на БАН, председател на 
Националния комитет на историците в България. 

Иван Буюклиев (ПГУ). Доктор на филологическите науки, 
професор по палеославистика и старобългарска литература в СУ 
„Св. Кл. Охридски“, бил е зам.-декан, лектор в чуждестранни уни-
верситети.

Иван Желев (ПГУ, VI). Професор по богословие, дългогоди-
шен преподавател в Духовната академия и Богословския факултет 
на СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е негов декан, а също зам.-ректор 
на Университета. Директор на Дирекцията по вероизповеданията 
към Министерския съвет (2002 – 2008).

Иван Калчев (VІ). Професор по философия в СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“, бил е председател на Българската философска асоциация, 
издател на в. „Нов ден“, основател на партия „Съюз на свободните 
демократи“.

Иван Куцаров (ОУ – Пловдив). Професор, доктор на фило-
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логическите науки, преподавател в Пловдивския университет „П. 
Хилендарски“, бил е декан на филологическия факултет, зам.-рек-
тор два мандата и ректор на университета от 2003 до 2011 г. 

Иван Маразов (VI). Изкуствовед, културолог, траколог, доктор на 
науките, професор в Нов български университет. От 1988 – 1991 г. е 
директор на Института по изкуствознание към БАН. Организатор на 
изложбите на тракийското изкуство в Япония (1979, 1994) и в САЩ 
(1998 – 1999). През 1996 г. е кандидат за президент от БСП. Бил е ми-
нистър на културата (1996 – 1997). 

Иван Проданов. (ПГУ). Доцент, инженер. Ректор от 2005 до 
2010 г. на Висше училище по телекомуникации и пощи. 

Иван Рашков (VІ). Доктор по теология, доцент в Духовната 
академия и СУ „Св. Кл. Охридски“.

Иван Томов (ПГУ). Доктор на химическите науки, професор в 
СУ „Св. Кл. Охридски“, член-кореспондент на БАН.

Иван Харалампиев Иванов (ОУ – Велико Търново). Профе-
сор, доктор на филологическите науки. Дългогодишен преподава-
тел във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
негов зам.-ректор (1989 – 1995) и ректор (1999 – 2007). Почетен 
гражданин на Велико Търново.

Илия Конев (VI). Литературен историк, професор, автор на 
повече от 15 монографии и на стотици статии, посветени на ли-
тературата. Бил е народен представител във ВНС и министър на 
науката и висшето образование през 1990 г. 

Илчо Димитров (ПГУ). Историк, академик на БАН от 1990 г. 
Дългогодишен професор в СУ „Св. Кл. Охридски“, директор на 
Центъра по българистика към БАН, ректор на Университета от 
1979 до 1981 г., зам.-председател на БАН. Два пъти е бил министър 
на просветата, науката и културата (1986 –1989) и (1995 – 1997). 

Йовчо Топалов (ВКР). Лекар-хирург, доктор на медицинските 
науки, професор, член-кореспондент на БАН. Генерал. Бил е член 
на Президиума на ВАК.

Камен Михайлов (VІ). Доктор на филологическите науки, 
професор в Института за литература при БАН. Преподавател по 
литература в наши и чуждестранни университети.

Казимир Попконстантинов (ОУ – Шумен, ПГУ). Историк, ар-
хеолог, епиграф. Професор по археология във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“. Бил е декан на Историческия и Богословския факул-
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тет на Университета. Откривател на мощите на св. Йоан Кръстител 
край Созопол през 2010 г.

Камен Куманов (ПГУ). Биохимик, ст.н.с. в Института по био-
физика при БАН, академик от 2003 г.

Кирил Димчев (VІ). Доктор на филологическите науки, про-
фесор по български език в СУ „Св. Кл. Охридски“. Бил е лектор и 
в чуждестранни университети.

Кирил Станулов (ПГУ). Професор, доктор, дългогодишен 
преподавател в Химикотехнологичния и металургичен универси-
тет в София, негов ректор от 2003 до 2007 г. 

Костадин Палешутски (ПГУ). Историк, изследовател на Ма-
кедонския въпрос. Професор в ЮЗУ „Н.Рилски“. Бил е управител 
на Благоевградска област.

Красимир Манев (ПГУ). Математик, професор в СУ „Св. Кл. 
Охридски“ и в НБУ Ръководител на националния отбор по мате-
матика, от 2014 г. е президент на Международната олимпиада по 
информатика.

Красимир Петров (ОУ – Велико Търново). Доктор по филоло-
гия, преводач, доцент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бил е 
ръководител на катедра и зам.-декан. Депутат във ВНС. 

Крум Крумов (VІ). Доктор на психологическите науки, про-
фесор по психология във Философския факултет на СУ „Св. Кл. 
Охридски“.

Лалю Радулов (ПГУ). Професор, доктор на икономическите 
науки. Бил е ректор на УНСС от 1990 до 1993 г.

Любен Десев (VІ). Педагог, доктор на психологическите на-
уки, професор по педагогика и психология в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“. Автор на „Речник по психология“.

Людмил Даковски (ПГУ). Доктор на техническите науки. Про-
фесор във ВМЕИ (Технически университет), София, негов ректор 
от 1986 – 1989 г.

Людмил Христосков (ДС, РУМНО). Сезмолог, д.физ.н., акаде-
мик на БАН от 2003 г.

Марин Христов (ПГУ). Професор, инженер, дългогодишен 
преподавател, декан, зам.-ректор и от 2011 до 2014 г. ректор на 
ВМЕИ (Технически университет), София.

Марко Тодоров (ПГУ). Доцент, доктор по математика. Бил е 
преподавател в Русенския университет „А. Кънчев“, негов ректор 
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през 1993 г. и от 2003 до 2007 г. Основател на СДС в Русе. Депутат 
във ВНС. Министър на науката и образованието от 1993 до 1995г. 

Милко Петров (VІ). Доктор на филологическите науки, про-
фесор по чуждестранна журналистика и изграждане на имидж във 
Факултета по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“. Работил е и 
като журналист. 

Михаил Виденов (VІ). Езиковед, доктор на филологическите 
науки, професор по социолингвистика в СУ „Св. Кл. Охридски“, 
лектор в чуждестранни университети. Академик на БАН от 2008 г. 
Председател на международното социолинвистическо дружество 
(София). Автор на краеведческата книга „Годечанинът“ и на ро-
ман, издаден под псевдонима Партений Писарски.

Мирослав Попсавов (VІ). Диригент, професор в Национална 
музикална академия „П. Владигеров“, бил е ръководител на кате-
дра „Дирижиране“.

Нансен Бехар (ВГУ). Доктор на икономическите науки, про-
фесор по международни икономически отношения. През 1992 г. 
основава Института за социални и политически анализи. Депутат 
в 38-то НС. Заместник-председател на Висшата атестационна ко-
мисия. Член на Европейския икономически и социален комитет.

Наум Якимов (ВГУ). Биофизик, професор, зам.-председател и 
главен секретар на БАН.

Николай Мартинов (ПГУ). Доктор на физическите науки, про-
фесор по обща физика в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 1991 до 1998 
г. е зам.-ректор на университета, а през 1997 г. – негов ректор. От 
1999 до 2004 г. е председател на Националната агенция по оценя-
ване и акредитация.

Николай Чернокожев (VІ). Доктор на филологическите науки, 
професор по българска литература в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е 
зам.-декан на Факултета по славянски филологии.

Ованес Мекенян (ПГУ). Доктор на химическите науки, про-
фесор в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златарев“. Негови 
високотехнологични софтуерни продукти и математически модели 
се използват във водещи  химически концерни по света.

Огнян Сапарев (VІ). Литературовед и културолог, професор, 
доктор на философските науки. Редактор в няколко списания, в 
Държавно обединение „Разпространение на филми“ и Студия за 
документални филми. Бил е ректор на Пловдивския университет 
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„П. Хилендарски“ от 1993 до 2003 г. Член на Съюза на писателите 
и на Съюза на филмовите дейци. През 1991 г. е председател на 
БНТ. Депутат в 39-то НС. 

Павел Александров (СГУ). Доктор на психологическите нау-
ки, професор по психология в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е ръко-
водител катедра.

Панайот Карагьозов (ДС – „Международни връзки“). Доктор 
на филологическите науки, професор по сравнително славянско 
литературознание в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е декан на Факул-
тета по славянски филологии от 2005 до 2015 г. Лектор в чуждес-
транни университети.

Пенчо Гешев (ВКР). Професор по ветроходство в НСА „В. 
Левски“. Бил е декан, зам.-ректор, а от 2012 г. е ректор на акаде-
мията. Член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски 
комитет.

Петко Петков (ВГУ). Д-р на техническите науки, професор в 
Техническия университет. Член-кореспондент на БАН от 2004 г.

Петър Ангелов (ПГУ). Доктор на историческите науки, про-
фесор по средновековна история на България в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“, бил е ръководител на катедра.

Петър Берон (VI). Биолог, професор, доктор на науките, дъл-
гогодишен директор на Националния природонаучен музей при 
БАН. От 1976 до 1979 г. е управител на резервати в Нигерия. Ръ-
ководител и участник в експедиции в 70 страни на света. Един от 
основателите на независимото сдружение „Екогласност“. Депутат 
във ВНС. От август 1990 до декември 1990 г. е председател на На-
ционалния координационен съвет на СДС, откъдето е изключен 
заради агентурното му минало. През 1992 г. е кандидат за вице-
президент на Жорж Ганчев, а през 2001 и 2006 г. – за президент. 
Бил е зам.-председател на 40-то НС като представител на Коалиция 
„Атака“. 

Петър Кендеров (VІ, ПГУ). Професор по математика, бил е 
директор на Института по математика и информатика при БАН, 
академик на БАН от 1995 г., председател на ВАК от 2003 до 2009 г.

Петър Хр. Петров (ПГУ). Доктор на историческите науки, 
професор, преподавал в СУ „Св. Кл. Охридски“ и други универ-
ситети.

Пламен Пантев (ПГУ). Доктор по право. Професор в СУ „Св. 
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Кл. Охридски“ по международно право, бил е зам.-декан на Юри-
дическия факултет от 2007 до 2011 г. 

Петя Петрова (VІ). Доктор на филологическите науки, профе-
сор по езикознание в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Радко Поптодоров (VІ). Доктор по богословие, професор в 
Духовната академия и в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Радосвет Коларов (ВГУ). Доктор на филологическите науки, 
литературовед, ст.н.с., бил е зам.-директор на Института по ли-
тература при БАН. Главен редактор на сп. „Литературна мисъл“. 
Преподавал в наши и чужди университети.

Румен Гечев (ПГУ). Професор по икономика в УНСС. Бил е 
народен представител в 37-то НС, заместник министър-председа-
тел и министър на икономическото развитие от 1995 до 1997 г. Де-
путат в 42-то и 43-то НС.

Румяна Станчева (ПГУ). Филолог, д-р на фил. науки, профе-
сор по румънска филология и сравнително балканско литературо-
знание в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Руслан Пенчев (VІ). Професор, доктор, преподавател по ме-
ниджмънт. Ректор на Международно висше бизнес училище – Бо-
тевград. 

Светлина Тодорова (VІ). Доктор по филология, професор в 
Кирило-Методиевския научен център към БАН, директор на цен-
търа до 2012 г.

Светлозар Елдъров (VІ). Професор по история, изследовател 
на историята на католическата църква в България.

Симеон Хаджикосев (ПГУ). Професор по литература в СУ 
„Св. Кл. Охридски“, автор на над 30 книги.

Станислав Семерджиев (VІ ). Сценарист, професор в НАТФИЗ, 
негов ректор от 2003 до 2014 г., създател на специалността „Дра-
матургия“. От 2002 г. е вицепрезидент и президент на Световната 
асоциация на филмовите и телевизионните висши училища. 

Станислав Станилов (ВГУ). Историк, професор по археоло-
гия, дълги години работи в Археологическия институт с музей при 
БАН. Народен представител в 40-то, 41-то, 42-то и 43-то НС от 
квотата на „Атака“.

Стати Статев (ПГУ). Професор, доктор на икономическите 
науки, зам.-ректор от 2007 до 2011 г. и ректор от 2011 г. на УНСС. 

Стефан Арменски (ОУ – Габрово). Доктор по физика, до-
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цент, ръководител катедра „Физика“ в Техническия университет – 
Габрово, негов ректор от 1991 до 1994 г.

Стефан Робев (ДС). Химик и биолог, ст.н.с. в Медицинска ака-
демия. След 1990 г. е председател на ВАК.

Стоян Атанасов (СГУ). Доктор по филология, професор по 
френска литература в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е ръководител 
катедра „Романистика“. Преводач.

Стоян Денчев (ВГУ). Професор, доктор на науките. Бил е гла-
вен секретар на Министерския съвет в правителството на Любен 
Беров. Също – посланик във Финландия през 1994 г. В 37-то На-
родно събрание е зам.-председател на парламентарната група на 
ДПС. От 2004 г. е ректор на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии. 

Татяна Стойчева (ВГУ). Доктор по филология, професор по 
английска литература в СУ „Св. Кл. Охридски“, лектор и в чуждес-
транни университети. 

Тодор Бояджиев (VІ). Доктор на филологическите науки, про-
фесор, член-кореспондент на БАН. Бил е директор на Института за 
български език при БАН. Преподавател в Шуменския университет 
„Еп. К. Преславски“. Почетен гражданин на Шумен.

Тодор Николов (ПГУ). Геолог, професор в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“, бил е негов зам.-ректор. Академик на БАН от 1997 г.

Тодор Петев (СГУ). Социолог, доктор, професор в СУ „Св. Кл. 
Охридски“, бил е декан на Факултета по журналистика и масови 
комуникации при университета.

Тодор Радев (VІ). Доцент, доктор по икономика, препода-
вател по микро- и макроикономика и управление на човешките 
ресурси, дългогодишен сътрудник в Икономическия институт на 
БАН, президент от 2006 на Висше училище по мениджмънт – 
Добрич.

Тодор Шопов (ВГУ). Доктор на педагогическите науки, про-
фесор в СУ „Св. Кл. Охридски“, бил е зам.-декан.

Толя Стоицова (VІ). Доктор на психологическите науки, про-
фесор по социална и медийна психология. Била е зам.-директор на 
Института по психология на БАН и зам.-ректор на Нов български 
университет.

Хараламби Паницидис (ПГУ). Доктор по философия, профе-
сор в СУ „Св. Кл. Охридски“.
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Христо Матанов (VI). Доктор на историческите науки, про-
фесор в СУ „Св. Кл. Охридски“. Работил е в Института по балка-
нистика при БАН и в Центъра за славяно-византийски изследвания 
„Акад.Иван Дуйчев“. От 1991 до 1996 г. е директор на Дирекцията 
по вероизповеданията към МС. 

Христо Мермерски (ПГУ). Агробиолог, професор, специали-
зирал в Англия, Италия, Германия, САЩ. Защитил е докторанту-
ри в Италия и в България. Бил е заместник генерален директор на 
„Агропромкомплект“. Също зам.-министър на земеделието. Жи-
вял е 10 години в САЩ и е преподавал в техни университети. Има 
издадени книги за здравословно хранене, народната медицина и 
здравето. Участва в телевизионни предавания, посветени на тези 
проблеми. 

Христо Смоленов (VІ). Доктор на философските науки, научен 
сътрудник в БАН, извънреден професор към Монреалския универ-
ситет. Член на Комитета за екологична защита на Русе (1988) и на 
„Екогласност“ (1989). Депутат в 38-то НС.

Цветан Йотов (VІ). Доктор на филологическите науки, профе-
сор в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Цветан Колев (VІ). Доцент, доктор по икономика, ректор от 
2008 до 2012 г. на Европейски колеж по икономика и управление 
– Пловдив. 

Цветан Тончев (ПГУ). Доктор по икономика, доцент, препо-
давател в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 1969 г. работи в сферата на 
туризма, като 12 години е бил директор на Бюро за младежки тури-
зъм и 13 години – първи зам.-председател на Комитета по туризма. 
Създател и дългогодишен председател на Българската туристиче-
ска камара.

Цветан Цветков (ВГУ, РУМНО). Криобиолог, академик на 
БАН от 1995 г.

Чавдар Попов (УБО). Доктор на изкуствознанието. Професор 
по история на изкуството на ХХ век Преподавател в СУ „Св. Кл. 
Охридски“ и в Националната художествена академия. Има множе-
ство публикации в тази област.

Янко Арсов (ВГУ, ІV ПГУ). Инженер-химик, професор, д.т.н. 
Директор на института по металознание при БАН (1989 – 2007). 
Академик на БАН от 2004 г.

Янко Янков (VІ). Юрист, доктор по право, бил е ст.н.с. в Ин-
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ститута за правни науки при БАН. Преди 1989 г. е лежал в затвора 
за дисидентска дейност. Преподавател в Пловдивския университет 
„П. Хилендарски“. Народен представител във ВНС. 

Ячко Иванов (VІ СПГУ). Хидроинженер, професор, д.т.н., 
академик на БАН от 2003 г.

Държавна сигурност е привличала към сътрудничество и  
спортисти, треньори и ръководни кадри в българския спорт. 
Това е така, защото те са пътували често в чужбина, имали са кон-
такти с чужди федерации, активисти и спортисти, били са обработ-
вани и увещавани да станат невъзвращенци. Някои от тях са рабо-
тили и като офицери от армията и МВР, което прави обвързването 
им с ДС по-обяснимо. От проверката в Българския олимпийски 
комитет е установено, че в неговите ръководни органи са работили 
и работят 19 души секретни сътрудници. Сред тях са олимпийска-
та и световна шампионка по академично гребане Светла Оцетова, 
дългогодишният председател на Европейската федерация по борба 
Цено Ценов, президентът на Българската федерация по волейбол 
Любомир Ганев, дългогодишният президент на федерацията по 
бадминтон Пюзант Касабян. Агент на Държавна сигурност е бил 
и бившия футболист и настоящ треньор Пламен Марков. Дългого-
дишният председател на футболния клуб „Левски“ Тодор Батков, 
адвокат и бизнесмен, е бил сътрудник на ВКР.

Още един шок получи обществото ни и най-вече медиите,  ко-
гато бяха огласени секретните сътрудници сред ръководителите 
на религиозните общности в страната. Спомнете си, че тогава се 
оказа, че единадесет от петнайсетте митрополити на Българската 
православна църква са били агенти на Държавна сигурност. Това 
са:

 – Галактион (ОУ – Враца, VI) – Старозагорски митрополит
 – Григорий (ОУ – Стара Загора, ПГУ, VI) – Великотърновски 

митрополит
 – Дометиан (VI) – Видински митрополит
 – Игнатий (ОУ – Стара Загора, VI) – Плевенски митрополит
 – Йоаникий (ОУ – Сливен, VI) – Сливенски митрополит
 – Йосиф (VI, ПГУ) – Нюйоркски митрополит
 – Калиник (ОУ – Русе, VI) – Врачански митрополит
 – Кирил (поч.,ПГУ, VI) – Варненски митрополит
 – Натанаил (поч., ПГУ) – Неврокопски митрополит
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 – Неофит (VI) – Русенски митрополит, от 2013 г. патриарх 
Български.

Също, че секретни сътрудници има и в ръководствата на оста-
налите религиозни общности, действали преди 1989 г. Сред тях са: 

 – Мустафа Хаджи – главен мюфтия на мюсюлманската общ-
ност

 – Георги Йовчев – епископ на Софийско-Пловдивската като-
лическа епархия.

Единадесет пастори на евангелски църкви са били също съ-
трудници на ДС:

 – Васил Еленков от Обединени божии църкви
 – Павел Иванов от Обединени божии църкви
 – Павел Игнатов от Божия църква в България
 – Йордан Иванов от Българска Божия църква – бил е явоч-

ник
 – Асен Райков от Петдесятната църква
 – Божидар Ялъмов от Петдесятната църква
 – Виктор Вирчев от Петдесятната църква
 – Димитър Митев от Петдесятната църква
 – Илчо Ефтимов от Петдесятната църква
 – Николай Кокончев от Петдесятната църква
 – Теодор Ангелов от Баптистката църква.

Това има също своето обяснение. Тогава, в хода на Студената 
война, западните специални служби и ръководените от тях про-
пагандни антисоциалистически организации и центрове отчитаха 
факта, че религиозните организации са единствените официално 
съществуващи институти в социалистическите страни, които стоят 
на немарксистки позиции. Те смятаха, че това ги превръща в ес-
тествена идейна опозиция на социалистическата власт и може по-
лесно да бъдат тласнати към реална опозиционна дейност. За пос-
тигането на тази цел бяха ангажирани десетки западни религиозни 
християнски организации, които легално или нелегално поддър-
жаха връзки с религиозните организации в нашата страна, оказва-
ха им материална и морална помощ, стремяха се да ги настройват 
антисоциалистически и в крайна сметка да ги тласнат към опози-
ционна дейност. Поради това обект на внимание на управление VI 
и на ПГУ бяха Ватикана, Световният съвет на църквите, световни-
те протестантски съюзи. По-голямо внимание, обаче, се обръщаше 
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на специално създадените за религиозно-пропагандна дейност в 
социалистическите страни организации като Подмолен евангели-
зъм, Мисия за евангелизиране на комунистическите страни, Сла-
вянска религиозна мисия, Операция-мобилизация и др. В някои от 
тях работеха български емигранти, което определяше по-силния 
им интерес към България. Те нелегално внасяха религиозно-про-
пагандна литература в България, раздаваха парични средства на 
сектите, изпращаха свои емисари в страната, създаваха нелегално 
действащи религиозни групи. Тяхното наблюдение не можеше да 
се извършва по друг начин, освен чрез агенти. Същите тези агенти 
се използваха и за наблюдаване на процесите сред религиозните 
организации, за долавяне на опити за създаване на опозиционни 
движения на тази основа, за поддържане на лоялната позиция на 
религиозните организации по отношение на властта, включително 
и за подкрепа на международната дейност на България, особено 
по проблемите на мира и сътрудничеството. Те се използваха и за 
поддържане на българския дух сред българските общности, живе-
ещи в САЩ, Австралия и Западна Европа. 

Едно друго направление, по което Държавна сигурност рабо-
теше активно и вербуваше масово агентура, бе това на турския 
шпионаж и протурския национализъм. Турция по това време 
провеждаше активна разузнавателна дейност в нашата страна под 
прикритието на посолството £ в София и консулствата в Пловдив 
и Бургас и имаше силна резидентурна група, която се стремеше 
да събира военна, политическа, социална и всякаква друга инфор-
мация за България. Същевременно Турция бе изградила и мощен 
пропаганден апарат за провеждане на протурска националистиче-
ска пропаганда сред българските мюсюлмани. Смяташе се, че ос-
новните задачи на турската пропаганда са: 1) да поддържат сред 
българските мюсюлмани чувства и настроения за принадлежност 
към турската нация; 2) разпалване на протурски националистиче-
ски идеи и възгледи сред тях; 3) използването им при необходимост 
като “пета колона“ в отношенията с България. Основна роля в този 
апарат играеха изградените от турската разузнавателна служба из-
селнически организации, като: Асоциацията за култура и солидар-
ност на родопските и дунавските турци, създадена през 1971 г. в 
Истанбул; Институтът за проучване на турската култура, създаден 
през 1961 г. в Истанбул; Институтът за проучване на Югоизточна 
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Европа, създаден през 1970 г. в Одрин; Дружеството за защита и 
подкрепа на балканските турци, създадено през 1985 г. и др. Всич-
ки те се смятаха за обвързани с Управлението за психологическа 
отбрана при Националната разузнавателна служба (МИТ) и вър-
шеха своята дейност под ръководството на Съвета за национална 
сигурност, в който има специално направление, занимаващо се с 
българските мюсюлмани. 

Тази антибългарска дейност на турските специални служби бе 
причината по това направление да се отделят много сили и сред-
ства от страна на Държавна сигурност. Така например в Първо 
главно управление най-важният отдел бе първият – Турският от-
дел. Резидентурната ни група в Турция, работеща под прикритието 
на посолството и на консулствата в Истанбул и Одрин, се състоеше 
от 15 – 17 души. Тя се опитваше, и то успешно, да вербува своя 
агентура от средите на турските граждани, от които да получава 
търсената разузнавателна информация. Българското разузнаване 
имаше действително през този период десетки свои агенти – тур-
ски граждани, включително сенатор, депутат, служител на контра-
разузнаването, шифровчик в МИТ. През 50-те години от около 300-
те български емигранти, пребивавали в Истанбул, към 70 души са 
били обвързани с Държавна сигурност (и с РУМНО). Българското 
разузнаване и контраразузнаване са вербували и много свои аген-
ти измежду изселващите се в Турция български мюсюлмани. Съ-
щевременно в България Държавна сигурност, и конкретно Второ 
главно управление и VI управление, изграждат мощен агентурен 
апарат сред българските мюсюлмани, за да не се допусне осъщест-
вяването на горепосочените задачи от страна на турските специал-
ни служби. За неговата ефективност говори посоченият вече факт, 
че бяха разкрити стотици агенти на МИТ и десетки нелегални ор-
ганизации на протурска основа и бяха предотвратени и пресечени 
десетки опити за терористични актове, за саботаж, диверсия.

Затова не трябва да се учудваме, че след 1989 г., когато бе съз-
дадена антиконституционната етническа партия Движение за пра-
ва и свободи (ДПС), в нейното ръководство в центъра и по места 
основни фигури бяха бивши агенти на Държавна сигурност. Като 
се започне от двамата председатели на ДПС Ахмед Доган и Лют-
ви Местан, всички депутати във ВНС от ДПС, а в следващите на-
родни събрания – голяма част от тях, са били агенти на ДС – ос-
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новно на управление VІ, но също на ПГУ, ВГУ, ВКР и окръжните 
управления на МВР. Да споменем по-популярните: Гюнер Тахир, 
Кадир Кадир, Кемал Еюп, Осман Октай, Рамадан Аталай, Хасан 
Али Хасан, Шакир Поюков, Юнал Лютви. Това важи и за местните 
кметове и общински съветници от квотата на ДПС – много от тях 
са били обвързани с ДС. Причината да има толкова много агенти 
в ръководството на ДПС е, че Държавна сигурност бе вербувала 
и привличала за сътрудници най-качествените хора от средите на 
българските мюсюлмани, с най-добро образование, с най-добро 
обществено и служебно положение, с най-силно влияние сред сво-
ето обкръжение. Логично бе точно те да овладеят ръководните ор-
гани на ДПС в центъра и по места. Но те – вече откъснати от вли-
янието на Държавна сигурност, започнаха да провеждат познатата 
ни политика на ДПС, водеща до откъсването на това население от 
българския национален организъм и обвързването му с неоосман-
ската политика на Турция. Политика – по същество антибългарска 
и опасна за бъдещето на страната ни.

След 1989 г. редица от секретните сътрудници на Държавна 
сигурност правят завидна политическа, държавна и обществена 
кариера. Повтарям, вече без подкрепата на разгромената Държавна 
сигурност. Развитието им се дължи на техните качества – знания, 
умения, професионализъм, контакти и т.н. Да се търси „дългата 
ръка“ на Държавна сигурност в тяхното развитие е плод на болна-
та фантазия на някои хора, които по този начин оправдават невъз-
можността си да стигнат тяхното ниво. Повечето от тези секретни 
сътрудници са започнали своята кариера в държавната йерархия от 
нулата. Там като млади и перспективни кадри, имащи качества за 
развитие, са забелязани от служителите на Държавна сигурност, 
които са подходили към тях, вербували са ги и са ги ползвали в 
тяхната дейност до 1989 г. Промените след това заварват част от 
тези сътрудници на едно начално или средно равнище на развитие 
в кариерата им. И след това е започнало тяхното професионално 
развитие, за да станат министри, зам.-министри, депутати, област-
ни управители, конституционни съдии, или, както вече посочихме, 
висши дипломати.

Няколко души от тях израстват като лидери на партии и дви-
жения (или като техни заместници). Лидерите са: 

Ахмед Доган, философ, бил е редовен аспирант и научен сът-
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рудник в Института по философия при БАН. През 1986 г. огла-
вява нелегалната организация „Турско националноосвободително 
движение в България“, за което през 1987 г. е осъден на лишаване 
от свобода. През 1990 г. създава ДПС, на което е дългогодишен 
председател, а понастоящем – почетен председател. Многократно 
е избиран за народен представител. Вербуван за сътрудник през 
1974 г. от военното контраразузнаване, през 1976 г. е ръководен от 
ОУ – Варна, а през 1979 г. е поет на ръководство от ПГУ.

Георги Първанов, историк, бивш председател на БСП, бил е 
президент на България (2002 – 2012), председател на партия АБВ. 
Народен представител в 37-то, 38-то и 39-то НС. През 1989 г. е 
привлечен за сътрудничество от ПГУ по линия на Културно-исто-
рическото разузнаване. 

Гюнер Тахир. Завършил специалност „Българска филология“ и 
„Журналистика“. Бил е учител. От 1990 г. е член на ДПС, където се 
издига до зам.-председател и говорител на движението. Бил е народен 
представител в 37-то и 38-то НС. През 1996 г. напуска ДПС и създава 
Национално движение за права и свободи. Сътрудничил е на ВКР.

Димитър Гоцев. Доктор на историческите науки, професор в 
СУ „Св. Кл. Охридски“. Преди 1989 г. е бил председател на Съ-
юза на македонските културно-просветни дружества в България, 
от 1990 до 1993 г. е председател на ВМРО – Българско национално 
движение. От 1997 до 2008 г. е председател на Македонския нау-
чен институт и главен редактор на сп. „Македонски преглед“. След 
1975 г. е сътрудничил на управление VІ – ДС по линия на промаке-
донския национализъм. 

Красимир Каракачанов. Историк по образование, основател на 
ВМРО – Българско национално движение, и неин лидер от 1995 г. 
Народен представител в 38-то, 40-то и 43-то Народно събрание. Кан-
дидат за президент през 2011 г. Вербуван през 1989 г. от управление 
VІ – ДС.

Любен Божилов, главен секретар на БЗНС „Никола Петков“ от 
2003 до 2006 г. Вербуван през 1986 г. от СГУ.

Лютви Местан, филолог, бил е учител. Заместник-председа-
тел на ДПС от 1993 г. и негов председател от 2013 до 2016 г. На-
роден представител в няколко поредни парламента – от 38-то до 
43-то НС. През 1979 г. е вербуван от ВКР, през 1981 г. е предаден 
на ръководство на ПГУ.
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Петър Берон. За него вече писахме. Той е един от примерите 
как ръководството на БКП (БСП) се опитва да постави начело на 
опозицията човек, който е бил секретен сътрудник на Държавна 
сигурност и чрез него да влияе върху нея. И как след това, когато 
се усъмнява в неговата лоялност, го компрометира и слага край на 
политическата му кариера.

Двадесет и шест секретни сътрудници на Държавна сигурност 
стават министри в годините след 1989 г. Освен споменатите досега: 
Георги Костов, Георги Фотев, Емил Лозанов, Иван Маразов, Илия Ко-
нев, Илчо Димитров, Любомир Коларов, Марко Тодоров, Румен Ге-
чев, Стоян Сталев и съдържателите на явочни квартири – Атанас Се-
мерджиев, Георги Менов, Милчо Ковачев, Нейчо Неев, ще посочим: 

Александър Сталийски (ДС). Син на Александър Сталийски, 
министър на правосъдието през 1944 г., осъден от Народния съд на 
смърт и разстрелян. Сталийски-младши е завършил право. Изпра-
щан е в лагери. Бил е народен представител в 36-то НС. Министър 
на отбраната от май до декември 1992 г. 

Валентин Босевски (ВКР). Бил е зам.-министър на околната 
среда (1992 – 1994) и министър на околната среда (1994 – 1995). 

Валентин Александров (ВГУ). Старши научен сътрудник в 
Института за правни науки при БАН. От 1991 г. е държавен секре-
тар на Министерството на отбраната, а от декември 1992 до октом-
ври 1994 г. е министър на отбраната в правителството на Любен 
Беров. Автор е на няколко документални книги. 

Валери Цветанов (ОУ – София). Министър на земеделието и 
храните в правителството на Сергей Станишев. 

Витко Еленков (ВГУ). Бил е министър на промишлеността 
в служебното правителство на Ренета Инджова (октомври 1994 – 
януари 1995). 

Георги Стоилов (ІV). През 1997 г. е министър на енергетиката 
и енергийните ресурси. 

Георги Танев (ПГУ). Бил е зам.-министър на земеделието и хра-
нителната промишленост и министър на земеделието (1992 – 1994). 

Димитър Калчев (ОУ – Русе). Кмет на Русе от 1995 до 2001 
г. От 2001 до 2005 г. е министър на държавната администрация в 
правителството на Симеон Сакскобургготски. 

Димитър Павлов (ВКР). Вицеадмирал. Бил е зам.-министър и 
министър на отбраната (1995 – 1997).
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Любомир Дачев (ВГУ). Бил е министър на промишлеността 
(1995 – 1996). 

Никола Карадимов (ІV). Бил е министър на териториалното 
развитие, жилищната политика и строителството (1991 – 1992) и 
министър на териториалното развитие и строителството (февруари 
1997 – май 1997). Също – посланик в Дания (1993 – 1997).

Хараламби Анчев (VІ), бил е заместник министър-председа-
тел и министър на правосъдието в служебното правителство на 
Стефан Софиянски през 1997 г.

Комисията по досиетата освети и 83 зам.-министри и ръко-
водители на комитети, агенции и комисии, които са били съ-
трудници на Държавна сигурност. Шестима от тях са били явочни-
ци. Сътрудничили са на Първо главно управление – 28, на Второ 
главно управление – 17, на VІ управление – 8, и останалите – на 
ВКР, СГУ и Окръжните управления на МВР. Ето няколко по-из-
вестни имена от тях:

Ваньо Танов (ОУ – Русе). Бил е директор на ГДБОП при МВР 
и директор на Агенция „Митници“.

Веселин Стойков (ПГУ). От 1998 до 2000 г. е бил председател 
на Държавната комисия по далекосъобщенията, а след това една 
година е член на СЕМ. 

Владимир Пенчев (ВГУ). Бил е зам.-министър на финансите 
(декември 1989) и зам.-министър на отбраната (1994 – 1997).

Едит Гетова (СГУ). Била е зам.-министър на промишлеността 
в правителството на Иван Костов. 

Иван Попйорданов (ПГУ). От 1972 до 1979 г. е директор на 
Киноцентъра. Изпълнителен директор на БНТ (1992), генерален 
директор на БНТ (1998). Заместник-министър на културата (1997). 
Бил е директор на Сатиричния театър. 

Кемал Еюп (ОУ – Силистра). Народен представител от ДПС в 
три последователни парламента (1995 – 2005). Заместник-предсе-
дател на ДПС (1996 – 2000). Председател на Комисията за защита 
от дискриминация (2005 – 2012).

Мариана Тодорова (ВГУ). Била е икономически съветник на 
президента Желю Желев от 1990 до 1993 г. и зам.-министър на 
външноикономическите връзки в правителствата на Димитър По-
пов и Филип Димитров. 
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Недялка Сандалска (ВГУ). Била е секретар и зам.-председател 
на Държавната агенция по туризъм (1989 – 1993). 

Райна Гаврилова (ПГУ). Била е зам.-министър на културата в 
правителството на Иван Костов (1997 – 2001). Също – изпълните-
лен директор на Институт „Отворено общество“. Доцент по култу-
рология в СУ „Св. Кл. Охридски“, била е зам.-декан.

Румен Драганов (СГУ, ВГУ). Бил е председател на Държавна-
та агенция по туризъм и зам.-министър на търговията и туризма в 
правителството на Иван Костов. 

Христо Друмев (СГУ, ПГУ). Дълги години е директор на На-
ционалния дворец на културата. Бил е зам.-министър на културата. 

Феим Чаушев (Петър Юриев Чаушев) (ОУ – Кърджали). Бил 
е зам.-министър на младежта и спорта и, както вече се спомена, и 
зам.-министър на външните работи.

Никита Шервашидзе (ВГУ). Енергетик, бил е през 1993 и 1995 г. 
председател на Комитета по енергетика. 

По данни на Комисията по досиетата излиза, че около 100 
души – секретни сътрудници на Държавна сигурност, са били 
народни представители във ВНС и в следващите събрания след 
1989 г. Най-голяма от тях е групата на сътрудниците, вербувани от 
окръжните управления – 32, след това са сътрудниците на ВГУ – 
18, на VІ управление – 14, на ПГУ – 13 и още няколко сътрудници 
на други поделения. От тях 12 души са били съдържатели на явоч-
ни квартири. Някои депутати вече бяха посочени, тъй като са били 
министри, зам.-министри, творчески личности, дипломати. Други, 
по-известни имена са следните:

Ахмед Башев (ОУ – Благоевград). Бил е народен представител 
в 42-то НС. Дългогодишен кмет на община Рибново, Благоевград-
ско (1999 – 2013).

Бойко Ватев (ОУ – Плевен, IV). Републикански шампион по фех-
товка, журналист, през 1992 г. е главен редактор на пловдивския вест-
ник „Глас“. Като зам.-председател на ВМРО става депутат в 40-то НС 
(2005 – 2009). Собственик на художествена галерия в Пловдив. 

Ваньо Хърков (ОУ – Бургас). Бил е народен представител в 
40-то НС.

Галактион, Табаков (ОУ – Враца, VI). Монах, доктор по бого-
словие, от 2000 г. е митрополит на Старозагорската епархия. Наро-
ден представител в 36-то НС. 
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Георги Юруков (ВКР). Юрист, народен представител в 37-то, 
39-то и 40-то НС. 

Гинчо Павлов (ОУ – Кърджали). Народен представител в 36-
то и 37-то НС (1991 – 1997). През 90-те години е зам.-председател 
на Отечествената партия на труда и на Общонародния комитет за 
защита на националните интереси.

Димитър Баталов (различни поделения). Депутат във ВНС.
Димитър Саръиванов (ВГУ). Бил е член на Националния ко-

ординационен съвет на СДС. Депутат в 37-то НС. 
Евгени Кирилов (ОУ – Варна, ПГУ). Завършил инженерство в 

Рощок, Германия и дипломатическата академия в Москва. Член на 
Националния съвет на ЮНЕСКО (до1990 г.), постоянен представи-
тел на България в ЮНЕСКО (1990 – 1993). Депутат в 37-то, 38-то, 
39-то и 40-то Народно събрание от БСП. Бил е също и евродепутат.

Златомир Орсов (VІ). Народен представител от БСП в 36-то и 
37-то НС. 

Кадир Кадир (различни поделения). Юрист по образование, на-
роден представител във ВНС от квотата на ДПС. Заместник-предсе-
дател на 36-то НС. Бил е два мандата член на Сметната палата. 

Осман Октай (ОУ – Силистра). Един от създателите на ДПС, 
на което дълги години е зам.-председател. Народен представител в 
36-то, 37-то и 39-то НС. Отделя се от ДПС и го подлага на силна 
критика.

Панкратий – митрополит Старозагорски (VI). Монах, митро-
полит на Старозагорската епархия (1967 – 1998). Депутат във ВНС.

Рушен Риза (ОУ – Варна, ВКР, IV). Депутат от ДПС в три на-
родни събрания от 2009 г.

Стойчо Шапатов (ВКР). Народен представител във ВНС, в 36-
то и 37-то НС. 

Юнал Лютфи (ВГУ). Един от създателите на ДПС. Народен 
представител в 36-то, 37-то, 38-то и 40-то НС. Заместник-предсе-
дател на 40-то НС.

Янко Ал. Янков (ОУ – Сливен). Бил е кмет на Сливен от 1995 
до 1999 г. Депутат от ДПС в четири последователни парламента от 
2005 г. 

Една група секретни сътрудници на Държавна сигурност се 
издигат и работят след 1989 г. като областни или зам.-областни 
управители. Областни управители са били:
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Веселин Заяков (ОУ – Русе), област Русе от 1995 до 1997 г. 
Веселин Стойков (ПГУ), област София през 1997 г. 
Кирил Блъсков (ОУ – Русе), област Русе от 1993 до 1995 г.
Коста Базитов (ОУ – Варна), област Варна от 2012 до 2013 г.
Петър Фиданов (ОУ – Смолян), област Смолян от 2005 до 

2009 г.
Росен Малинов (VI), област София от 2013 г. до 2014 г. Бил е 

и народен представител
Тодор Костадинов (ВГУ, VІ ), област София (1995 – 1997). Бил 

е и народен представител. 
Секретни сътрудници са били заместник областните управи-

тели на Видин – Никола Тодоров, и на Разград – Иван Борисов.
Някои правят кариера като конституционни съдии. Напри-

мер: 
Георги Марков (СГУ). Един от създателите на СДС. Съдия в 

Конституционния съд от 1994 до 2003 г. Народен представител във 
ВНС и 36-то НС. 

Димитър Гочев (СГУ), конституционен съдия от 1994 до 2003 г.
Тодор Тодоров (VI), професор по международно право в СУ 

„Св. Кл. Охридски“, конституционен съдия от 1994 до 2003 г.
Членовете на Висшия съдебен съвет Асен Арсов, Борислав 

Ангелов, Здравко Трифонов и Мелкон Мелконян са били сътруд-
ници на ДС. Петима съдии във Висшия дисциплинарен съд са 
били също обвързани с Държавна сигурност.

Секретни сътрудници са били и някои от изявените обществе-
ници след 1989 г. Например:

В Българския лекарски съюз петима от членовете на Управи-
телния съвет са били сътрудници на Държавна сигурност. 

Във Висшия адвокатски съвет и другите ръководни органи е 
имало 11 сътрудници на ДС (и РУМНО). 

В ръководството на синдикатите КТ „Подкрепа“ и КНСБ са 
участвали в различни периоди след 1989 г. около 30 сътрудници 
на Държавна сигурност. Сред тях са и двама бивши конфедерални 
секретари на „Подкрепа“ – Радослав Ненов и Олег Чулев.

Христо Григоров – дългогодишен зам.-председател и предсе-
дател на Българския червен кръст, е сътрудничил на ПГУ.

Голям е броят и на секретните сътрудници, които са работили 
като началници на отдели и на управления в министерства, комите-
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ти, агенции или като служители в общините, а също като директори 
и зам.-директори на средни училища в страната, като ръководители 
на държавни и общински приватизирани предприятия и фирми.

Имало е сътрудници и сред общинските съветници в София. 
От тях по-известен е Владимир Каролев, който през 2006 г. бе и 
кандидат за кмет на София от НДСВ. Той е сътрудничил на ВКР, 
докато е отбивал военната си служба.

Стотици са кметовете на градове и села и общински съветни-
ци в тях, които са били секретни сътрудници на Държавна сигур-
ност. Например Лъчезар Росенов (ПГУ), кмет на община Добрич 
от 1995 до 2003 г. Или Любомир Христов (ВКР), бивш ръководи-
тел на Областното управление на МВР – Шумен (2010 – 2013), 
депутат от ГЕРБ в 42-то и 43-то НС, кмет на община Шумен от 
2015 г.

Хиляди са секретните сътрудници – неуспешни кандидати за 
кметове, за общински съветници, за депутати и за заемане на други 
публични длъжности, които са били проверени и обявени за такива 
от Комисията по досиетата.

Една група сътрудници правят успешна кариера в бизнеса. 
Пак ще повторя. Това те правят благодарение на добрите позиции 
и контакти, които вече са имали, на техните качества, организира-
ност, дисциплинираност, бързо ориентиране в дебрите на пазарна-
та икономика. Една немалка част от тях са работили в около 400-те  
задгранични фирми и стопански организации с българско участие, 
в които са попаднали и със съдействието на тогавашната Държавна 
сигурност. Друга част са работили в икономически министерства и 
обединения, в банки, в заводи и предприятия, в държавни фирми. 
Това са стойностни хора, знаещи, умеещи, с добър опит в своята 
област. След 1989 г. те вече се откъсват от ДС и водят самостоятел-
но съществуване. И участват активно в първоначалното натрупва-
не на капитали и най-вече в приватизацията на държавните фирми, 
заводи и предприятия, която се осъществи в годините на прехода.

Част от тях правят кариера в банковия сектор. Повечето от 
тях са работили и преди 1989 г. в банковата система. От списъците 
на Комисията по досиетата се вижда, че в управителните органи на 
почти всяка банка са работили след 1989 г. по няколко души, които 
са били секретни сътрудници на Държавна сигурност. Ето някои от 
по-известните имена от този бранш:
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Александър Новков (СГУ), изпълнителен директор на Сто-
панска банка.

Асен Друмев (ОУ – Велико Търново, ВГУ), бил е председател 
на ДСК (1992 – 1999).

Борислав Дионисиев (ВГУ), журналист, бил е в управителни-
те органи на Централна кооперативна банка, един от учредителите 
на Г-13.

Валентин Моллов (ПГУ), бил е управител на Първа частна 
банка и на банка „Моллов“.

Венцислав Йосифов (IV), бил е управител на Първа частна 
банка от 1991 до 1997 г., кандидат за кмет на София.

Георги Агафонов (ВКР). Бизнесмен, политик, бивш шеф на 
фалиралата банка „Славяни“. Собственик на електронни медии. 
Народен представител в 38-то НС.

Тодор Вълчев (ВГУ), бил е член на Управителния съвет и уп-
равител на БНБ от 1991 до 1996 г. 

Ивайло Мутафчиев (VI, ПГУ). Бил е член на Съвета на ди-
ректорите на „Агробизнесбанк“, един от собствениците на Първа 
инвестиционна банка.

Иван Драгневски (ВГУ, ПГУ), бил е член на УС на БНБ и 
председател на БНБ (1989 – 1991). Също – председател на Надзор-
ния съвет на ДСК.

Камен Тошков (ОУ – Пловдив, ВГУ), бил е началник управле-
ние и член на УС на БНБ от 1991 до 1996 г. 

Любомир Филипов (ПГУ), бил е член на УС на БНБ от 1991 
г., началник управление (1989 – 1994), подуправител (до 1996) и 
управител на БНБ (1996 – 1997). 

Младен Мутафчийски (ПГУ), бил е член на Надзорния съвет 
(2003 – 2007) на „Интернешънъл Асет Банк“.

Пламен Думков (ПГУ), бил е директор на БНБ от 1998 до 2001 г. 
Пламен Илчев (ВГУ, ПГУ), бил е подуправител на БНБ, член 

на УС и на Пленарния съвет през 1996 – 1997 г. 
Стоян Шукеров (ВГУ), от 1991 до 1996 г. е член на УС на БНБ 

и на Пленарния съвет на БНБ.
Христо Александров (ОУ – Пловдив), бил е управител на „Аг-

робизнесбанк“.
Чавдар Кънчев (ВГУ, VI), бил е председател на Българската 

външнотърговска банка (1991 – 1992).
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Единадесет членове на Управителния съвет на Българска сто-
панска камара, начело със споменатия вече председател Божидар 
Данев, са били сътрудници на ДС. В КРИБ – работодателската 
организация на едрия капитал, са пребивавали осем секретни съ-
трудници. В Българската търговска промишлена палата са заемали 
ръководни постове 20 агенти на Държавна сигурност. В Асоциаци-
ята на индустриалния капитал са шестима. В Българския съюз на 
частните предприемачи са двама. Няколко по-крупни собственици 
на фирми са били секретни сътрудници. Например Маргарит Тодо-
ров – основател на „Домейн Бояр“, Миролюб Столарски – собстве-
ник на транспортната фирма „Карат С“, Петър Манджуков – соб-
ственик на „Балкан българска телевизия“ АД, бил е и издател на в. 
„Дума“, Красимир Стойчев – първият собственик на „Мобилтел“, 
основател на „Капитал банк“ и на в. „Стандарт“.

Ще завърша този преглед на секретните сътрудници на Дър-
жавна сигурност с името на един човек, когото много уважавам. 
Това е генерал Георги Иванов – първият български космонавт. Той 
е сътрудничил на ВКР. След 1989 г. се занимава с бизнес. Бил е 
народен представител във Великото народно събрание. 

* * *
Ако е стигнал любознателният читател до тук, то го моля да си 

отговори на няколко въпроса:
Защо, поради какви причини, какви идеи и мотиви са нака-

рали тези интелигентни, образовани хора да сътрудничат на „зло-
кобната“, „репресивна“ Държавна сигурност? Дали само заради 
кариерата им, водени от чувството за сигурност или страх, от аван-
тюризъм и любопитство са се съгласявали да помагат на ДС? Та те 
не са имали и материални облаги от това сътрудничество. От едно 
изследване от 80-те години на Инспектората в МВР, изнесено от 
Комисията по досиетата, се установява, че две трети от сътрудни-
ците не са стимулирани въобще материално, а останалите са въз-
награждавани от 50 до 150 лв. и при по-добрите сътрудници – до 
450 лв. годишно

Държавна сигурност ли ги направи национално и междуна-
родно известни писатели, режисьори, сценаристи, диригенти, пев-
ци, художници, актьори, продуценти? Ние ли им писахме дисерта-
циите, книгите и учебниците, режисирахме филмите, рисувахме 
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картините, създадохме и водехме телевизионните и радиопредава-
ния? Ние ли издигнахме в науката тези 16 академици, 7 член-ко-
респонденти и стотици професори и доценти?

Държавна сигурност ли манипулира поведението на секрет-
ните сътрудници след 1989 г.? Нали основният мотив за приема-
нето на закона бе, че ДС манипулира своите агенти, влезли във 
властта, и те под нейна диктовка вършат всичко. Видяхте имената 
на  агентите на ДС. Посочете ми един от министрите и зам.-мини-
стрите, от депутатите, кметовете, общинските съветници, за когото 
можем да кажем, че е действал по един или друг начин по указание 
(под командата) на бившите служители на ДС. Те ли накараха де-
путатите от СДС да разбият селското стопанство и индустрията ни. 
Те ли накараха и карат депутатите от ДПС (почти всички агенти) 
да водят протурска и антибългарска дейност. Те ли доведоха СДС 
до партия със затихващи функции. Те ли доведоха БСП до уни-
зителното положение да води дясна, антисоциална политика. Те 
ли тласнаха няколко стотици властимащи да използват прехода за 
лично обогатяване за сметка на обикновените трудови хора. Може 
би те измислиха и въведоха небивалата в нашата страна корупция, 
организирана и битова престъпност, наркомания, проституция, со-
циална несигурност, нарастваща неграмотност. Държавна сигур-
ност ли накара социолога Георги Фотев, историка Георги Бакалов, 
дипломатите Елена Кирчева и Илиян Василев, журналистите Иво 
Инджев, Петко Бочаров и Георги Коритаров, оператора Христо 
Тотев, писателя Георги Данаилов, конституционния съдия Георги 
Марков, президента на Нов български университет Богдан Богда-
нов и още десетки други бивши сътрудници на ДС да водят край-
на дясна политика и дейност, включително и да подлагат на остра 
критика и охулване несъществуващата вече ДС. 

Да дам и няколко конкретни примера за „манипулацията“:
– Когато излязоха първите призиви за разсекретяване на до-

сиетата, първият човек, който постави това искане публично, бе 
поетът-публицист Георги Тахов, мой агент, който сам се предложи 
да ни сътрудничи. След това той издаде и книга за „мракобесни-
ческата“ Държавна сигурност, чиято жертва бил и той. Аз ли го 
накарах да направи всичко това?

– Когато във Великото народно събрание се разгоря дискусия 
за разсекретяване на досиетата, първият, който постави въпроса за 
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разкриване на имената на агентите, бе Янко Янков. Той бе агент на 
Шесто управление. Познавах ръководещия го оперативен работ-
ник. Питам го, не го ли е предупредил, че и неговото име ще излезе 
пред обществеността. Говорил бил с него, но той му казал, че ще 
отрича. Името му действително излезе, но той продължи полити-
ческата си, обществена и преподавателска дейност и не престана 
да хули Държавна сигурност в медиите.

– Когато бе изнесено, че цялата група на ДПС от ВНС и го-
ляма част от следващите народни събрания се състоят от бивши 
агенти на ДС, нещо да последва? Останаха си, а Ахмед Доган пре-
допределя съдбините на милото ни отечество.

– Когато Веселин Стойков беше избран за член на СЕМ, про-
верката показа, че не е агент на ДС. Когато, обаче, започна да не се 
харесва на Иван Костов с поведението си, изведнъж изскочи фак-
тът, че е бил свързан с българското разузнаване и бе изваден от 
състава на СЕМ. 

– Когато Иван Костов назначи за свой съветник Михаил Ми-
хайлов, попитах бившия му вербовчик и водещ оперативен работ-
ник не го ли е предупредил за евентуални последствия. Говорих – 
отговори ми той, но ми каза, че Иван Костов знае това и го е приел 
с този факт при себе си.

– Когато комисията на Методи Андреев настояваше да се из-
несат всички досиета, най-много това искаше един от членовете 
£ – агент на Държавна сигурност. 

– Когато работех в Дирекцията по вероизповеданията към Ми-
нистерския съвет (1996 – 1997) мой началник бе Христо Матанов, 
сега професор по история в СУ „Св. Кл. Охридски“. С него имахме 
различни позиции за преодоляване на разкола в Българската пра-
вославна църква. Знаех, че Матанов е бил агент на управление VІ. 
Питайте го, дали съм го изнудвал (манипулирал) с този факт, за 
да приеме моята позиция по отношение на разкола. Същият този 
Матанов, който през 2016 г., когато бях поканен да чета лекции 
в Софийския университет, се противопостави остро на предложе-
нието с мотива, че съм „ченге от Държавна сигурност“. Към него 
се присъедини и проф. Борислав Гаврилов, чиято съпруга Райна 
Гаврилова е била агент на ПГУ. 

– Идеологът на разкола в Българската православна църква бе 
проф. Радко Поптодоров, мой агент. Още е жив. Питайте го, дали 
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съм го притеснявал и заплашвал, че ще направя публично досто-
яние агентурното му минало, за да се откаже от заетите позиции. 
Още трима мои агенти бяха в разколническата група. Не съм си и 
помислил да ги изнудвам и манипулирам.

Четирима от моите агенти, които вербувах, докато бяха сту-
денти в Духовната академия, станаха научни работници след 1989 
г. – трима са професори и единият – доцент. Аз ли им написах ди-
сертациите и трудовете, за да направят научна кариера. 

Да, бившите служители на Държавна сигурност и техните се-
кретни сътрудници може да са имали и да имат някакво влияние 
върху политическото, икономическото и културното развитие на 
страната след 1989 г. Но това го правят вече не под някаква диктов-
ка, а под влияние на своите възгледи и разбирания. Това влияние 
може да оказват индивидуално, в рамките на своите възможности, 
а може да го осъществяват чрез механизмите на държавата, на пар-
тиите и обществените организации, на фирмите, в които работят 
или участват. Но съм убеден, че като цяло служителите на ДС и 
голяма част от нейните секретни сътрудници  са за съграждане-
то, а не за разрушаването, което се извърши в страната. За силна 
индустрия и мощно селско стопанство. За повече държавност и 
стриктно спазване на законите в държавата. За политика и иконо-
мика, която да бъде съобразена с българските национални интере-
си. За правоохранителна система, която да не позволява мафиот-
ското забогатяване и ограбване на богатствата на страната. Те са 
за конструктивен подход в отношението към близкото ни минало и 
най-вече към достиженията в областта на икономиката, образова-
нието, здравеопазването и културата. Те са за запазване темелите 
на националната ни сигурност чрез поддържане на ефективни спе-
циални служби и боеспособна армия, които да я защитават. Те са 
за засилване на позициите на православната религия и църква сред 
българския народ. Те са за установяване на приятелски отношения 
със западните страни и САЩ, но и за запазване на добрите връзки 
с освободителката Русия. Те са за установяване на добросъседски 
отношения с Турция, но не и тя да води агресивна неоосманска 
политика в България използвайки протурските партии в България. 
Те са против съществуването на сивата икономика в страната, на 
корупцията, наркоманията и проституцията, на организираната и 
битова престъпност. Радеят за по-голяма социална справедливост 
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в страната ни. Болеят за демографския срив и бягството на младите 
хора в чужбина. За нерадостните старини на милиони възрастни 
хора. Те са за опазване на българщината, на историческото ни ми-
нало и традиции, за развитие на автентичната българска култура. И 
както целият народ, така и те желаят България да преодолее криза-
та, в която се намира, и да тръгне по пътя на просперитета и благо-
денствието. Ето в тази насока бившите служители и сътрудници на 
Държавна сигурност може да са оказвали влияние върху развитие-
то на страната ни през последните почти 27 години. За съжаление 
не толкова успешно и ефективно.

Ще повторя още веднъж. Секретните сътрудници на Държав-
на сигурност след 1989 г. се освободиха от влиянието на Държавна 
сигурност и започнаха да водят независим живот и дейност. Все-
ки – според своите идеи и чувства, според своите възможности и 
качества, според своите интереси. Някои успяха да се наложат жи-
тейски, а други водят борба за оцеляване при новите условия. Зае-
маха и заемат най-различни позиции по общественополитическите 
проблеми на страната, включително и по отношение на ролята на 
ДС в живота на страната и на тяхната връзка с нея. И виждаме, че 
едни са с леви, други с десни убеждения, едни са русофили, дру-
ги русофоби, едни са американофили, други американофоби, едни 
са проводници на западната, други на славянската и православна 
култура и ценностна система. Да се вижда в тяхното поведение 
„ръката на ДС“ – това е вече манипулативно твърдение. Твърдение 
на съвременните манипулатори на общественото мнение.

Част от секретните сътрудници се дистанцираха от ДС и това 
бе също начин за приспособяване към новата действителност в 
страната ни, в която тя стана синоним на „репресия“, „антидемо-
кратичност“, „антиреформаторство“. Служителите на Държавна 
сигурност се отнесоха и отнасят с разбиране към техните съдби. 
Опитаха се и направиха всичко възможно да не се приеме Закона за 
досиетата. Някои публично защитиха своите сътрудници. Не тръг-
наха да ги компрометират и да изнасят данни за тяхната сътруд-
ническа дейност. Обвиненията, че Държавна сигурност едва ли не 
изнася досиетата избирателно и най-вече на тези, които смята за 
свои врагове, е злостна „ивоинджевска“ клевета. Разбира се, има и 
огорчение от поведението на някои от сътрудниците. Но и към тези 
случаи служителите на Държавна сигурност се отнасят с разбира-
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не. В края на краищата при тази тотална икономическа и духовна 
криза, в условията на либералната пазарна икономика, когато се 
води жестока борба за оцеляване, всеки има правото да постъпва 
така, както съвестта му позволява. Служителите на Държавна си-
гурност и сега, повече от 26 години след нейното ликвидиране, се 
отнасят с уважение и респект, да не кажа и с приятелски чувства, 
към своите и всички сътрудници на Държавна сигурност. Защото 
те са били до 1989 г. едно цяло, един организъм, една система, коя-
то е защитавала националната сигурност на България.  
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За ГРеХовеТе  
На ДЪРЖавНа  
сИГУРНосТ 

Докато пишех тази книга една журналистка, която вземаше 
интервю от мен, ми зададе въпроса: „Чиста ли Ви е съвестта“. „В 
какъв смисъл“ – питам аз недоумяващ. „Като бивш служител на 
Държавна сигурност. Спите ли спокойно?“. Отговорих £ веднага, 
че не чувствам никакви угризения на съвестта. Не съм извършил 
никакви престъпления. Действал съм според тогавашните закони и 
вътрешни разпоредби на МВР. Заедно с моите колеги сме защита-
вали, и то успешно, националната сигурност на страната от прес-
тъпления срещу Република България. Не допуснахме да има орга-
низирана престъпност, подпомагахме икономическото развитие на 
страната, корупцията бе сведена до минимум, нямаше тероризъм и 
масова битова престъпност. След това, обаче, се замислих…

Аз още преди повече от 20 години в книгата си „От Шесто 
– за Шесто“ се вълнувах от този въпрос. Това беше времето, кога-
то в Народното събрание, по телевизията, радиото и пресата, във 
филми, книги, статии, доклади, интервюта непрекъснато се вну-
шаваше, че служителите от Държавна сигурност, и особено тези от 
управление VІ на ДС, са най-долнопробни палачи и престъпници. 
Опитвах се тогава да разбера народните представители, новите и 
стари политици, журналистите и всички онези, които така настър-
вено се нахвърлиха върху вече несъществуващата Държавна си-
гурност и £ приписваха всички възможни и невъзможни грехове на 
миналото, а вече и на настоящето. Историята отдавна е показала, 
че при всяка обществена промяна най-потърпевшата, най-хулената 
и жестоко преследвана е била полицията и най-вече политическа-
та полиция. Понякога с основание, но в повечето случаи с една 
неподозирана дотогава жестокост, характерна за всяко общество, 
намиращо се в икономическа, политическа и морална криза. 

Задавах си много въпроси:
– Пострадалият – с право, но защо до него стоят още стотици 

други, които никога не са били жертви на Държавна сигурност?
– Новоуправляващите с основание не вярват на политическа-

6
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та полиция, но защо на тях им пригласят и старите управници от 
БКП, сега говорещи от името на БСП?

–  Откъде този бяс в интелигенцията, която доскоро възхваля-
ваше дейността на Държавна сигурност, възхищаваше се от нея и я 
превръщаше в най-престижната професия в страната? 

– Защо на демократа му пригласят хиляди псевдодемократи с 
вика „Разпни го“? 

– Какви съвести се бършат в пешкира, наречен Държавна си-
гурност? 

– Защо довчерашни нейни сътрудници излизат сега по телеви-
зията и радиото, пишат в пресата и говорят в Народното събрание 
най-фантастични хули, клевети и лъжи за нея и първи призовават 
да се разкрият досиетата и делата?

–  Що за абсурд е пострадали от тоталитарния режим да мъл-
чат, а да викат и крещят до небесата хора, към които Държавна 
сигурност и конкретно управление VІ-то никога не е имало отно-
шение?

Тези и още много подобни въпроси са измъчвали мен, а вяр-
вам и много от колегите ми. Те са ни карали да правим свои рав-
носметки с много и несвършващи въпроси: Как живях? На кого 
служех? Действително ли съм палач на народа си, престъпник?

Че подобни въпроси са измъчвали и мои колеги разбрах не 
само от контактите и разговорите, които съм имал с тях. Разбрах го 
и от десетките автобиографични книги, които служители на разуз-
наването, на контраразузнаването, следователи издадоха през по-
следните 20 години. Всички те категорично отхвърлят тези обви-
нения и смятат, че са изпълнявали и изпълнили своя патриотичен 
дълг към Родината, „че разузнавачите са работили с убедеността, 
че това е полезно за държавата , че защитават националната сигур-
ност“ (Атанас Кременлиев), че е изпълнявал и изпълнил своя дълг 
към Отечеството и това, което го е ръководело в неговата дейност, 
е била любовта му към Родината (Георги Ничев), че не съжалява за 
изминалия живот, защото смята, че го е изживял пълноценно, слу-
жейки на интересите на България (Димитър Вандов), че служите-
лите на Държавна сигурност „изпълняваха дълга си, но не излязоха 
извън човещината и законността“ (Димитър Иванов), че с книгата 
иска да покаже на бъдещите поколения защо и как се служи на 
Родината (Иван Писарски), че „от себе си не се отричайте“ (Иван 
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Николов-Албански). Те пишат своите книги, за да разкрият исти-
ната за огромната и отговорна работа, която е извършвала Държав-
на сигурност, за да дадат публичен отпор на клеветите и нападките 
изсипали се срещу тях. Всички те болеят за разгрома на специал-
ните служби в страната и искрено желаят да се възстанови отново 
тяхната ефективност в защитата на националната сигурност.

Сега, през 2016 г., когато обществото ни като цяло смята, че 
страната ни е в тежка икономическа и духовна криза плашилото 
Държавна сигурност продължава да се използва, за да се оправ-
дават неуспешните опити за излизане от тази криза. Оказа се прав 
последният началник на управление VІ – Антон Мусаков, когато 
през 1991 г. писа „че добре замислените и постоянно осъществява-
ни атаки (срещу Държавна сигурност б.а.) постигнаха своите цели 
– общественото мнение е обработено“. И тази кампания срещу 
Държавна сигурност ще продължи, защото е изгодна за управля-
ващи, за опозиция, за неправителствени организации, за начина-
ещи политици, за олигарси и новобогаташи, за антикомунисти и 
русофоби, за група социолози, политолози, историци, журнали-
сти и творчески личности, за неуспели в общественото си и лич-
но развитие хора, или просто защото е модерно да се твърди това 
наложено вече клише в общественото мнение. Тази кампания ми 
напомня за антикапиталистическата пропагандна кампания про-
веждана от БКП след 1944 г., при която всички негативно, което 
ставаше в България се обясняваше и оправдаваше като „остатък от 
миналото“, като „буржоазна отживелица“.

Сега отново се връщам към темата за моите и на Държавна 
сигурност грехове. Връщам се 46 години назад, когато постъпих в 
управление VІ на Държавна сигурност. Заедно с мен в Държавна 
сигурност постъпваха десетки други млади хора. Те идваха главно 
от студентските скамейки, където бяха завършили право, история, 
икономика, литература. Някои имаха по две висши образования. 
Мнозина знаеха чужди езици. Бяхме минали през пионерските и 
комсомолските организации и както всички от нашето поколение 
бяхме възпитавани в традиционния дух на вярност и преданост към 
БКП. Защо постъпвахме в Държавна сигурност? Водени бяхме от 
идеите за защита на социалистическата ни родина, от романтична-
та представа за професията, от нейния висок престиж в общество-
то, от чувството, че там ще се реализираме житейски. Може би и от 
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внушенията за добро материално осигуряване. Навярно от всичко 
по малко. Знам много колеги, които бяха повлияни в това си реше-
ние от гледани филми, прочетени книги, от статии и предавания по 
телевизията и радиото, в които писатели, публицисти, журналисти 
представяха работата в тази област като изпълнение на най-висш 
дълг към Родината, като високо престижна и романтична профе-
сия, която е призвание за малцина хора. Знам много мои приятели, 
съученици, които искаха и правеха всичко възможно да работят в 
тази система. Знам, че в края на 80-те години в школата на МВР 
в Симеоново кандидатстваха средно годишно по 400 – 450 млади 
хора, от които 50 – 60 бяха пълни отличници.

Когато постъпвахме в ДС, ние не знаехме къде и с какво точно 
ще се занимаваме. Чиста случайност бе, че попаднах точно в VІ 
управление. Едва когато започнах работа, разбрах, че аз и моите 
колеги от управлението няма да разкриваме шпиони на чуждите 
разузнавателни служби. Нашата задача бе да водим борба срещу 
идеологическата диверсия и последиците от нея вътре в страната. 
По това време всичко отрицателно, което ставаше в нашата стра-
на – от политическото престъпление до моралните прегрешения, 
се представяше като следствие на идеологическата диверсия про-
веждана от Запада срещу социалистическите страни, на нейната 
антисоциалистическа пропаганда и агитация, на откритата, полу-
легална и  нелегална дейност, провеждана от десетките идеоло-
гически центрове, създадени на Запад специално за подриване на 
социалистическия строй, на дейността на „вражеските елементи“ 
вътре в страната. От VI управление се искаше с неговите специ-
фични сили и средства да се противопоставя на тези опити за еро-
зиране съзнанието на трудещите се в нашата страна, да неутра-
лизира всяка „враждебна дейност“, извършвана от задгранични 
центрове и български граждани. Но и тук нищо ново не казвам 
на читателя. Та нали в борбата срещу идеологическата диверсия 
бе впрегната цялата пропагандна мрежа в страната, нали разобли-
чаването и компрометирането на тези задгранични центрове и на 
гражданите, попадащи под тяхно влияние, се извършваше в рам-
ките на партийните, комсомолските, отечественофронтовските, 
трудовите, профсъюзните колективи и посредством средствата за 
масово осведомяване.

Сега, от днешни позиции, е лесно да се каже, че сме служили 
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на една тоталитарна система. Лесно е да се говори колко вреден е 
бил класовият подход, който делеше държавите на два лагера, а хо-
рата на свои и чужди. И според който ние трябваше да наблюдава-
ме като общественоопасни „бившите хора“. Още по-лесно е да се 
говори за порочността от сливането на партийните с националните 
интереси и налагането на принципа за политическа целесъобраз-
ност в дейността на всички институции. Очевидно е, че Държавна 
сигурност е служила на партийните интереси на БКП и в нейната 
дейност основен принцип е бил този за ръководната роля на БКП. 
Но тогава имаше един член първи от Конституцията, в който се 
казваше, че ръководна сила в обществото и държавата е БКП и тя 
ръководи изграждането на развито социалистическо общество в 
НРБ. И с тази постановка се съобразяваха абсолютно всички дър-
жавни и обществени организации в страната. Сега, като си мисля 
за греховете на Държавна сигурност и конкретно на управление 
VІ, ги виждам в няколко насоки.

Най-големи са те по отношение на онези хора, които бяха 
обект на внимание на Държавна сигурност. Тези дни прочетох една 
от поредните книги за Държавна сигурност, написани въз основа 
на архивни материали от историк и журналистка. По-голяма неле-
пост от това, което им бе основна теза в книгата, не бях очаквал, че 
е възможно. Те твърдят, че в Държавна сигурност не е съществувал 
„принцип, въз основа на който да може да се каже кой, кога и защо 
попада в полезрението на служителите £“. Според тях е действал 
т.н. „принцип на тотализатора“ т.е. Държавна сигурност „избира 
своите обекти произволно“ и тази „анонимна и напълно произвол-
на опасност човек да се превърне в обект на системата е причи-
на всички да се чувстват следени“. Според тях това подбиране на 
жертвите на Държавна сигурност на „принципа на тотализатора“ е 
държал в страх цялото население. И това авторите твърдят, въпре-
ки, че, използвайки „Инструкцията за оперативен отчет“, прилаган 
тогава от Държавна сигурност, подробно запознават читателите с 
критериите и основанията за завеждане на делата за оперативна 
проверка, разработка, издирване и наблюдение.

Да, в Държавна сигурност попадаха тогава хиляди сигнали за 
евентуално извършвана престъпна дейност – от агенти, доверени 
лица, доброволни заявители, технически средства, от съобщения 
на държавни и обществени организации, включително и от меди-
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ите. И служителите трябваше в срок от 10 – 15 дни да ги прове-
рят и преценят дали тези данни и факти са сходни с признаците 
на дадено престъпление по глава първа на Наказателния кодекс – 
престъпления против НР България. Голяма част от тези сигнали 
приключваха със заключението, че не представляват оперативен 
интерес за Държавна сигурност и работата по тях приключваше. 
Когато обаче имаше основание да се подозира, че дадено лице 
подготвя, извършва или е извършило престъпление се откриваше 
Дело за оперативна проверка и по него се провеждаше система 
от оперативно-технически мероприятия, за да се разкрие истина-
та. До шест месеца (при обвинения в шпионаж до една година) 
оперативният работник трябваше да си изясни съпричастността 
на лицето към престъплението, в което биваше уличавано. Голяма 
част от тези дела приключваха с мнението, че то не се занимава с 
подобна дейност и делото се сваляше в архив. При други случаи, 
когато имаше достатъчно данни, че то се е ангажирало с престъп-
на дейност се уведомяваха следствените органи да поемат случая. 
В трети случаи, когато се установяваше, че лицето действително 
подготвя, извършва или е извършило престъпление против дър-
жавата можеше да му се открие Дело за оперативна разработка 
с цел да се разкрие докрай престъпната му дейност и се подгот-
вят необходимите мерки за започване на наказателното производ-
ство (досъдебно и съдебно). Ето това е класическия път, по който 
действаха оперативните работници на Държавния сигурност. Къде 
е произволното насочване към граждани на нашата страна, къде е 
този „принцип на тотализатора“. В главите на авторите и подобни 
на тях, които явно са зомбирани от книгата на Оруел „1984“. Наред 
с тези дела се откриваха дела за оперативно издирване на лица, 
които са извършили престъпления, но се укриват и на неизвест-
ни извършители на престъпления. И още една категория дела – за 
оперативно наблюдение на лица, които са извършвали в миналото 
престъпления и се смята, че може отново да подновят тази си дей-
ност, но и на т.нар. „бивши хора“.

Ако има някакви грехове на Държавна сигурност към тези 
хора, които са били обект на тяхното внимание, то те се изразяват 
в следното:

– Ние наблюдавахме една част от т. нар. „бивши хора“ и факти-
чески ограничавахме правата им само заради техните убеждения, 
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заради политическите им възгледи, заради техния произход. Или 
както се казваше в „Инструкцията за оперативен отчет“, наблюда-
вахме поведението на тези лица, които не провеждаха в момента 
противодържавна дейност, „но поради своя социален произход, 
служебно и обществено-политическо положение и антинародна 
дейност преди 9 септември 1944 г., или поради наказания за враж-
дебна дейност след победата на социалистическата революция, 
представляват опасност за сигурността, имат враждебно отноше-
ние към социалистическия строй, ползват се с влияние сред вра-
жеските среди и могат в даден момент по собствена инициатива 
или под влияние на противника да започнат подривна дейност“. 
Това бяха: бивши индустриалци, едри търговци, кулаци; буржоаз-
ни народни представители; царедворци, царски дипломати; висши 
служители от държавния апарат; ръководители и дейци на буржо-
азните партии, бивши ръководители и активни членове на фашист-
ки организации; бивши офицери и разузнавачи от военното разуз-
наване; бивши полицейски началници, разузнавачи, техни сътруд-
ници и други служители на полицията и жандармерията; бивши 
агенти и сътрудници на капиталистически разузнавания и на Ге-
стапо; бивши ръководители и активни дейци на опозиционни пар-
тии, на анархически и белоемигрантски организации; ръководни и 
други лица от средите на духовенството, религиозни секти и други 
религиозни фанатици; членове на масонски ложи; националисти; 
лица привърженици на западни буржоазни, ревизионистически и 
нацио налистически теории и течения в областта на науката, култу-
рата и изкуството; бивши участници в задгранични антибългарски 
организации, завърнали се в страната; лица изтърпяващи присъда 
за престъпления против НРБ; лица осъждани, изселвани и изпра-
щани в ТВО за антинародна дейност, както и синове и дъщери на 
родители осъждани на смърт, лишавани от свобода по политиче-
ски причини или са от горните категории и имат вражеско отноше-
ние към социалистическия строй. 

На тези категории лица, обединени в понятието „вражески 
контингент“, се откриваха дела за оперативно наблюдение или се 
включваха в т.нар. „списъчен отчет“. Това позволяваше да се насоч-
ват  към тях агенти, за да изясняват поведението им, да се подслуш-
ват телефоните и домовете им, да се проверява кореспонденцията 
им, да се правят секретни огледи в домовете и кабинетите им, да се 
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провеждат оперативни експерименти и комбинации. И всичко това, 
за да може своевременно да се реагира, ако те преминат от пасивна 
към активна позиция, т.е. ако отново се ангажират в престъпна дей-
ност. Не е вярно, че тези дела са стояли в „центъра на оперативната 
работа на Държавна сигурност“. Най-важните дела бяха разработ-
ките, защото при тях ставаше въпрос вече за реална подготовка, из-
вършваща се или извършена престъпна дейност. Но е факт, че с тези 
наблюдателни дела реално се нарушаваха правата и свободите на 
тези лица, защото към тях се вземаше оперативно отношение само 
заради миналото им, заради произхода им, заради убежденията им.

– Когато при някои сигнали и дела за оперативна проверка се 
установяваше, че дадено лице е настроено негативно към система-
та (към БКП и властта), Държавна сигурност му създаваше пречки 
да пътува зад граница или да започне работа в чужбина, да работи 
определена професия и заема дадена длъжност и реално оказваше 
влияние върху служебното му и творческо развитие.

– За негативни, „вражески“, антипартийни прояви извиквахме 
в поделенията проявяващите се и ги „профилактирахме“, като ги 
предупреждавахме, че ако продължават да се занимават с подобна 
дейност, ще бъдат предприемани и наказателни мерки спрямо тях.

– От позициите на времето може да се каже, че сериозна сла-
бост в дейността на Държавна сигурност, и особено на управление 
VI, бе разширителното тълкуване на понятията „противодържав-
на агитация и пропаганда“ и „образуване на организации и групи 
с антисоциалистически характер“. Тези дейности, визирани в чл. 
108 и 109 на НК, най-силно се доближаваха до формите на реална 
опозиционна дейност, защото се смяташе, че нейните извършите-
ли компрометираха социализма, оказваха негативно влияние върху 
други хора и водеха до идеята за организирана антисоциалистиче-
ска дейност. Противодържавната агитация и пропаганда се прие-
маше и като дейност, която толкова механично отразяваше целите, 
действията, формите, методите и постановките на идеологическата 
диверсия, че имаше дори уклон за тяхното сливане и дори отъжде-
ствяване. Тя се разглеждаше като форма на подривна дейност, из-
вършвана предимно от български граждани, които пристъпват към 
нея не само под влияние на идеологическата диверсия. Тук играе-
ше роля и наслоеното в тях негативно отношение към социализма, 
което пък идваше в резултат на класовия им произход, както и на 
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причини и условия вътре в страната – противоречия в обществото, 
отживелици от миналото, слабости и недостатъци в развитието на 
страната и пр. През периода на съществуването на VI управление, 
то главно се занимаваше с тази форма на подривна дейност. Това е 
основателна причина да се твърди сега, че то не е било нищо друго, 
освен една политическа полиция. В потвърждение е и фактът, че 
над 50 на сто от сигналите, които се получаваха по линия на упра-
влението, бяха с окраска противодържавна агитация и пропаганда. 
За периода 1966 – 1989 г. средно годишно в следственото управле-
ние на ДС са разследвани около 20 – 25 души, като броят на раз-
следваните постепенно намалява. От едно изследване за периода 
1980 – 1984 г. се вижда, че общо за тези пет години са разследвани 
75 души, от които 57 са осъдени по чл. 108 на НК. Същото изслед-
ване показва, че около 25 на сто от тях са „бивши хора“ или техни 
потомци. Останалите се ръководят в своята дейност от национа-
листически идеи – предимно протурски, неофашистки схващания, 
ревизионистични идеи. Имат дял и някои неуспехи в живота им, 
лични слабости, психични отклонения. И разбира се, не на послед-
но място – това, че те виждат недостатъците на системата и смятат, 
че тя трябва да бъде променена.

Понятието „противодържавна агитация и пропаганда“ се тъл-
куваше твърде разширително от органите на ДС под въздействие 
на партийните указания. В тази дейност се включваха три групи 
деяния. В първата бяха посочените в чл. 108 на НК: проповядва 
фашистка или друга антидемократична идеология; възхвалява или 
явно подбужда извършването на престъпления против република-
та; разпространява клеветнически твърдения, засягащи държавния 
и обществения строй и разпространява литература с такова съдър-
жание. Втората група деяния бяха посочени в други членове на НК. 
Например разгласяване на неверни твърдения, създаващи недове-
рие към властта и нейните мероприятия (чл. 273), обида или кле-
вета срещу държавни ръководители (чл. 146 – 148 и др.). Към про-
тиводържавната агитация и пропаганда се включваха и сигнали, 
даващи основание да се смята, че лицето се занимава с „политиче-
ска вредна дейност“. Разнообразието на тези сигнали показва кол-
ко широко се тълкуваше като антидържавно поведението на бъл-
гарски граждани. Към тези сигнали, заслужаващи вниманието на 
управлението, спадаха: слушане и преразказване на предавания на 
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вражески радиостанции; недоволство от социалистическия строй; 
възхваляване западния начин на живот; оскърбяване на партийни 
и държавни ръководители; осъждане на мероприятията на БКП и 
властта; събиране, четене и разпространяване на инкриминирана 
литература; създаване на творби от антисоциалистически пози-
ции; изнасяне на такива творби за издаване зад граница; хулене 
на социалистическата действителност; разказване на политичес ки 
вицове и др.

Същото разширително тълкуване се правеше и на понятието 
„опозиционни движения и групи“. То не се побираше в чл. 109 на 
НК, макар че имаше осъждания на лица, които създават органи-
зации или просто се обединяват, за да вършат противодържавна 
агитация и пропаганда. Реално всеки опит за създаване на нека-
зионна, нелегитимна организация се смяташе за опасна проява и 
опит за създаване на опозиционни движения в страната. Разви се 
теорията за неформалните групи, за паралелните структури и т. н. 
Всяка група, която подлагаше на съмнение, критика, неодобрение, 
недоволство, изопачено тълкуване на партийната политика, която 
се опитваше да разпространява идеи, чужди на официалните, която 
налагаше „неестетически“ вкусове, която излизаше извън рамките 
на партийните указания и създаваше чужди на социалистическия 
реализъм творби и пр., се смяташе за политически вредна и към 
нея се вземаше отношение от Държавна сигурност.

Факт е, че през тези години бяха разработвани, разследвани и 
осъдени български граждани за дейност, която е трудно да прие-
мем за осъществяваща деянията на чл. 108 от НК. Особено харак-
терно в това отношение бе преследването на лица за „разпростра-
няване на клеветнически твърдения, засягащи държавния и об-
ществения строй“. Тук не става въпрос за онези твърдения, които, 
според тогавашните разбирания, дискредитираха властта и БКП, 
социалистическите обществени отношения, вътрешната и външ-
ната политика на страната, с които се разпространяваха „позорни 
обстоятелства“ относно държавния и обществения строй или с ко-
ито се приписваха престъпни методи в дейността на държавните 
органи. Например твърденията, че живеем в робска система, че в 
страната е установен антидемократичен строй, че държавата ни е 
от фашистки тип, че сме колония на СССР, че не се спазват чо-
вешките права и свободи и т. н. Тогава се смяташе, че тези и още 
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много други подобни твърдения не отговарят на истината и техни-
те разпространители трябваше да носят наказателна отговорност, 
ако умишлено се стремят по този начин да опорочат социалистиче-
ския строй. По-лошото бе, че към тях се прибавяха и онези случаи, 
когато се изказваха недоволство и несъгласие с мероприятията на 
властта и партията, когато се критикуваха недостатъците и слабо-
стите на социалистическата действителност, когато се разпростра-
няваха “политически погрешни и идейно вредни твърдения“, та 
дори и политически вицове. Или пък такива, при които се разпрос-
траняваше внасяна от Запад литература, пишеха анонимни писма 
до държавни институции и ръководители и пр. Но в условията на 
тоталитаризма и подобни прояви изразяваха (в редица случаи) съ-
противата срещу системата и желанието за нейната промяна.

Бих приел и греха за изпращането на хора в затвора за проти-
водържавна агитация и пропаганда (макар че нямам такъв случай в 
кариерата си). Нещата обаче тук са по-сложни. Тези лица (около 20 
случая годишно) бяха разследвани от Главно следствено управле-
ние, обвинявани от прокурора и съдени от съда според наредбите 
на тогава действащото законодателство. Освен това политиката на 
Държавна сигурност, и конкретно на управление VІ, бе не да из-
чаква хората да извършат престъплението и след това да ги вкара 
в затвора. Смяташе се за много по-важно да не се допусне извърш-
ването на престъпление. Затова, когато някой проявяваше склон-
ност да се ангажира с противодържавна агитация и пропаганда, 
или както се казваше с подривна дейност, първо му се оказваше 
влияние чрез агенти, негови познати и роднини, служебни и пар-
тийни ръководители да се откаже от намеренията си. Ако това не 
помагаше, се прибягваше до „профилактични“ беседи, провеж-
дани с него официално от оперативния работник с предупреж-
дение да прекрати дейността си. Ако лицето е започнало да осъ-
ществява плановете си, оперативният работник предприемаше 
действия да му попречи. Или пък го компрометираше, разобли-
чаваше пред околните, за да не може да им оказва „вредно“ анти-
социалистическо въздействие. Да не говорим за случаите, когато 
въпреки формално извършеното престъпление, не се стигаше до 
съд по политическа целесъоб разност, т. е. защото се отчиташе, че 
осъждането му ще се отрази отрицателно върху неговото обкръ-
жение и общественото мнение.
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– Не може да се оправдава и масовото прилагане на опера-
тивни технически мероприятия по гражданите на страната, кое-
то водеше до нарушаване на техните елементарни права. Щом се 
получаваше някакъв сигнал за дадено лице или му се откриваше 
някакво дело, оперативният работник получаваше сравнително 
лесно  разрешение от началника на неговия отдел да му прослушва 
телефонните разговори, да чете кореспонденцията му, да поставя 
подслушвателна техника в жилището и кабинета му, да прави се-
кретни обиски, да организира външно наблюдение. Всичко това бе 
уредено с вътрешни нормативни документи на МВР и за оператив-
ният състав това бе начин да се стигне до истината и да се устано-
ви дали това лице извършва или не престъпление.

– Специално място в тази тема заема участието на Държавна 
сигурност във възродителния процес. Защото факт е, че в неговото 
осъществяване от първия до последния ден тя бе ангажирана най-
активно. Не можеше да бъде другояче – една насилническа мярка 
не можеше да се осъществи без подобен апарат. Но факт е и това, 
че Държавна сигурност водеше къртовска денонощна борба за раз-
криване и недопускане извършването на терористични актове, ма-
сови безредици, пожари, саботажи, диверсии и т. н., благодарение 
на което запази живота и здравето на много хора. Факт е, че тя 
даваше и най-обективната информация за истинското състояние на 
възродителния процес и многократно изразяваше становището, че 
неговото осъществяване не е задача на Държавна сигурност. 

– Един от греховете на Държавна сигурност е, че последните 
две години от нейното съществуване тя, по указания на висшето ръ-
ководство на БКП, се ангажира по непрофесионален начин да репре-
сира и преследва проявяващите се в неформалните групи граждани, 
включително и чрез задържане, обискиране, профилактиране и т. н. 
Тя се стремеше да наблюдава тотално поведението на интелигенци-
ята и младежта, на българските мюсюлмани и духовенството и да 
предприема веднага репресивни мерки към всеки, който се опитва-
ше да се противопоставя на партийната политика. Да, тя вземаше 
отношение към “инакомислещите“, към онези, които имаха убежде-
ния, различни от тези на официална власт. Но поведението на тези 
хора бе обект на вниманието и на партийните и комсомолските орга-
низации, на средствата за масово осведомяване, които смятаха като 
естествено порицаването на такива прояви. 
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Друга насока, в която можем да говорим за греховете на Дър-
жавна сигурност, е начинът на използването на сътрудниците 
(агентите) в тогавашната оперативна дейност. Няма да занимавам 
читателя с теоретични разсъждения, че агентурата е основното 
средство, използвано в изпълнението на задачите, поставени пред 
всяка специална служба по света. И че без агентура тя не може да 
изпълнява тези задачи и фактически обществото ни няма да има 
нужда от подобна организация (служба), която не ползва агентурeн 
апарат. Това важи и за политическата полиция (политическото 
контра разузнаване), каквато бе VІ управление.

Сега, когато се говори за сътрудниците, се изтъква издевателс-
твото, насилието над тях. Убеден съм, че в годините веднага след 
9 септември 1944 г. са изнудвани лицата, попаднали в затворите, 
лагерите и следствията, за да бъдат вербувани. Вярвам го, макар че 
за 20 години в архивните материали никъде не съм чел за този под-
ход. От тях се разбираше само, че тези хора са вербувани по време 
на престоя им в затвора или в лагерите. Делата им бяха изчистени 
(вероятно след 1956 г.) от обяснения за подхода при вербовката. 
Разбира се между агентите от този период е имало и такива, при 
които вербовката е била доброволна. В това съм се убедил и от 
разговорите ми с някои от тях, с които съм работил и които имаха 
сътруднически стаж, по-голям от моите години.

По-важното обаче, е, че моето поколение работеше със съ-
трудници, родени, възпитавани и отрасли в годините след 1944 г. 
За илюстрация само ще посоча, че още през 1974 г. 89 на сто от тях 
са под 50 години, а през 1984 г. този процент е вече 95 на сто. И 
още по-важното е, че мнозинството от сътрудниците са вербувани 
на патриотична (идейна) основа. Малък бе броят на вербуваните 
на зависимост (компроматериал) за извършени престъпления, ад-
министративни нарушения и аморални постъпки, и още по-мал-
ко – на заинтересованост (които чрез нас се стремяха да уреждат 
свои проблеми). Друг е въпросът дали последните два подхода са 
морални, но трябва да се има предвид, че няма подобна служба в 
света, която да не използва тези подходи, за да привлича свои съ-
трудници.

Митът за тотално насилие при вербовките трябва да се от-
хвърли. Мнозинството от агентите на Държавна сигурност вярва-
ха, че защитават националните интереси на страната, че изпълня-
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ват свой патриотичен дълг. Нещо повече, факт е, че много хора 
търсеха представители на ДС, за да предлагат своето сътрудни-
чество. Причините можеха да бъдат най-различни – патриотизъм, 
заинтересованост, корист, романтика, но важното е, че тяхното 
сът рудничество имаше доброволен характер. Дори и при случаите 
на вербовки на основа „зависимост“, кандидатът за агент даваше 
своето съгласие доброволно – той трябваше да избере поемането 
на някаква наказателна, административна или морална отговор-
ност или сътрудничеството. 

Отношенията ни със сътрудниците бяха изградени на прин-
ципна основа. Към тези, които бяха честни, безкористни, с патри-
отични настроения, се отнасяхме с уважение, с разбиране и дори 
с приятелски чувства. Та на тях дори не се плащаше за сътрудни-
чеството. Бившите оперативни работници и сега показват висок 
професионализъм, като не разкриват нито един от своите агенти. 
А поводи за това имаше. За съжаление, факт е, че днес едни от 
най-яростните хулители на Държавна сигурност са нейни бивши 
сътрудници. Това е един необясним за мен феномен. Аз лично тър-
ся отговора в стремежа им да изпреварят своето „разобличаване“ 
пред обществеността, в нагаждането към новите властници.

Сега на агентите на ДС им казват доносници. Тази дума може 
да се оспори. Защото доносникът е човек, който дава „тайно кле-
ветническо съобщение пред властта против някого“ (вж. Българ-
ски тълковен речник. С. 1963 г.). Наистина сред агентите е имало и 
такива, които са клеветили „ближния“ си. Но в мнозинството си те 
съобщаваха на властта неща, които са отговаряли на истината. Не 
беше възможно агентите масово да доносничат и поради правилата 
в Държавна сигурност, а именно: 1) Да не се привличат за сътруд-
ници лица, които са проявявали в личния и обществения си живот 
склонност към оклеветяване и 2) Сътрудниците да се проверяват 
непрекъснато за честност и искреност и тези, които са лъгали, след 
разобличаване, да се изключат от апарата. Така тези, за които се 
получаваха данни, че оклеветяват и съобщават неверни факти, би-
ваха снемани от агентурния апарат.

Думата доносник, обаче, придоби гражданственост с довода, 
че тези хора са „донасяли“ на властта: кой недоволствал от нея, кой 
се е изказвал против мероприятията £, кой е участвал в неформал-
ни групи и т.н. и т.н.
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Това наистина е така. И тук се крие драмата на тези хора. И 
най-големия наш грях към тях. Защото системата беше наложила 
закони и правила, които изискваха от нас да използваме сътруд-
ниците за тотално следене на поведението на хората и водеха до 
тяхното най-низко равнище на ползване – кой какво е казал, къде, 
кога, защо, по какъв повод и т.н. Всичко това – с основната цел да 
установим дали не е антисоциалистически (разбирай антипартий-
но) настроен и още повече дали няма намерение да провежда ня-
каква конкретна „вражеска“ дейност срещу политиката на парти-
ята и правителството. Но това бе порочността на системата, която 
чрез нас обхвана и тях. Отговорността, обаче, е предимно наша и 
не мога сега да виня сътрудниците ни.

Има и нещо друго, което трябва да се има предвид. Тогава со-
циологията не бе развита и практически нямаше социологически 
агенции, които да правят проучвания в една или друга област, за да 
видят какво е общественото мнение по даден проблем. Тази роля 
за Партията и държавата донякъде изпълняваше Държавна сигур-
ност чрез своя агентурен апарат. Тоест – чрез агентите се правеха 
по същество социологически изследвания. Провежда се някакво 
мероприятие на БКП (конгрес, пленум) и се искаше от ДС да уве-
доми ръководството на партията какво говорят и мислят хората по 
този повод. Увеличават се или се намаляват цените на стоките – 
какво е мнението на хората. Станало някакво международно или 
вътрешно събитие – как го посрещат хората. И от нас, оперативни-
те работници, се искаше да зачестим срещите си с агентите, да ги 
караме да събират подобна информация от свои близки и познати, 
да ни уведомят бързо какво мислят те, а ние да обобщим тази ин-
формация и да я подадем към ръководството на БКП. За да си пра-
ви то своите изводи и прогнози. 

Сега, от позициите на времето, мога да кажа, че ако има нещо, 
за което ДС трябва да се извини на своите сътрудници, това е, че 
не бяха унищожени тотално техните досиета, включително и ре-
гистрационните картони. Но кой е предполагал тогава, че ще се 
стигне до тази „обществена перверзия“, до това „национално пре-
дателство“ – да се разкриват секретните сътрудници на властта на 
една независима, суверенна държава, каквато е България.

Едно от основните обвинения към Държавна сигурност, е 
че тя е избила след 9 септември 1944 г. хиляди хора, обвързани с 
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бившата фашистка власт. Първо, вярно е че са избити много хора 
без съд и присъда веднага след 9 септември. Колко са – 10 или 20 
хиляди, е трудно да се каже. Във всеки случай не са 100 – 120 хи-
ляди, както някои твърдят. И второ, те не са избити от Държавна 
сигурност, а от слезлите от планината партизани, от членовете на 
бойните групи, съществуващи преди 9 септември, от излезлите от 
затворите и концлагерите политзатворници. Друг е въпросът, че 
част от тези „отмъстители“ се вляха веднага или по-късно в редо-
вете на създаващата се Държавна сигурност. Това, което искам да 
кажа, е – тези убийства се дължат на факта, че България продължа-
ва да е в гражданска война, започнала след Деветоюнския преврат 
от 1923 г., а дори бих казал, след разгрома на Войнишкото въстание 
от 1918 г. 

Да припомня, че Септемврийското въстание (или бунтове) 
срещу незаконно дошлото чрез преврат правителство е потушено 
с излишна жестокост, като са избити без съд и присъда между 2200 
– 2500 участници в него, арестувани са и изтезавани около 15 000 
души, 3087 са съдени, като 221 са осъдени на различни години за-
твор. Че през 1925 г. без съд и присъда са избити хиляди комунисти 
и земеделци, сред тях стотици интелектуалци, включително поети-
те Гео Милев, Христо Ясенов, журналиста Йосиф Хербст и др. 
Или че в антифашистката съпротива 1941 – 1944 г. са избити 9 140 
партизани и 20 070 ятаци и укриватели. Ако тези данни са преуве-
личени от комунистическата власт, ще посоча, че, по официални 
данни на полицията, от 1941 до юни 1944 г. са раздадени 63 млн. 
лева за 4 663 убити партизани. Да спомена, че 2 140 къщи на роди-
тели и близки на партизани са били изгорени, че над 30 000 анти-
фашисти са били изпратени в затвори и концлагери, а 1 899 души 
са били осъдени на смърт. Така че тази суровост е следствие на 
близкото минало. Тези партизани, политзатворници и членове на 
бойни групи са си отмъщавали на убийците на своите деди и роди-
тели, на тези, които са ги преследвали и избивали в планините, на 
подпалвачите на техните къщи, на изнасилвачите на техните жени 
и дъщери. Това е било почти стихийно явление, което не е могло да 
бъде веднага овладяно от новата отечественофронтовска власт. Ще 
дам само два примера. Бойната група на Славчо Радомирски още 
на 9 септември започва да изкарва с камиони край Владая задържа-
ните вече в мазетата на Дирекцията на полицията фашисти и да ги 
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избива край една кариера. След една седмица Славчо Радомирски 
е извикан в ЦК на БКП и му е разпоредено да спре с тези убийства, 
защото имало недоволства от другите партии, участвали в ОФ-то 
правителство. „Добре, казал той, още една седмица и спирам“. 
Преди близо 50 години, пред група курсанти от школата на МВР – 
Симеоново, партизанин от град Стрелча разказа: „Слизаме от пла-
нината и веднага оформиха от партизаните рота за изпращане на 
фронта. Ние, обаче, се разбунтувахме и поискахме да ни пуснат за 
една седмица по родните краища. Пуснаха ни и ние тръгнахме по 
селата. Да избиваме онези, които ни преследваха, рязаха главите на 
партизаните, палеха къщите ни, изнасилваха жените ни. След една 
седмица ни задържаха няколко партизани, че сме прекалили и дори 
ни държаха два дни в ареста. После ни освободиха и отидохме на 
фронта“. Ето, такива са били времената тогава. А който не е бил 
убит в първите дни след 9 септември, е бил съден от Народния съд. 
Тук вече определена роля имат служителите на Държавна сигур-
ност. Защото една от първите задачи, които са имали, е да открият 
и задържат онези, които е трябвало да бъдат съдени от Народния 
съд. И това те действително го правят.  

Сега се твърди, че Народният съд е създаден в противоречие с 
Търновската конституция от незаконното отечественофронтовско 
правителство, че на него са произнесени неимоверно много смърт-
ни присъди – от 11 122 подсъдими са осъдени на смърт 2 730 души 
(докато на международния процес в Нюрнберг са произнесени 12 
смъртни присъди). Какви са обаче фактите. Народният съд е съз-
даден съгласно международните договорености на великите сили. 
Подобни съдилища са създадени фактически във всички страни, 
участвали във Втората световна война. Специално в България не-
говото създаване става на основата на договора, сключен между 
съюзниците (Англия, САЩ и Съветския съюз) и България в Мос-
ква на 28 октомври 1944 г. по изричното настояване на американ-
ската делегация. Предложението е да бъдат задържани и съдени 
виновните за въвличането на България в Тристранния пакт и тези, 
които са участвали в преследването на антифашистките сили в 
България. Московското споразумение предвижда и създаването на 
Съюзническа контролна комисия, която да следи за изпълнението 
му. Самото предложение за създаването на Народния съд е напра-
вено обаче още на 30 септември 1944 г. от Никола Петков на пър-
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вото заседание на правителството на Отечествения фронт. Тогава 
се приема „Наредба-закон за съдене от Народен съд на виновници-
те за въвличане на България в Световната война срещу съюзените 
народи и за злодеянията, свързани с нея“. Факт е, че действията на 
Народния съд са наблюдавани внимателно от Съюзническата кон-
тролна комисия и тя няма възражения по отношение на неговото 
осъществяване. Що се касае до законността на ОФ-то правителство, 
интересно как така с него установяват дипломатически отношения 
всички страни-участнички в Антихитлеристката коалиция и с него 
водят преговори и сключват мирния договор.

Сравнението с Нюрнбергския процес е тенденциозно. На този 
процес са съдени 24 висши ръководители на Германия, като 12 
от тях са осъдени на смърт, трима са оправдани и останалите са 
осъдени на различни години затвор. Сами направете сравнението 
между двата случая. В този дух може да се каже, че 50 на сто от съ-
дените на Нюрнбергския процес са осъдени на смърт, а в България 
само 25 на сто. 

Наистина, в сравнение с останалите европейски страни, броят 
на осъдените на смърт в България е твърде голям, макар че има 
страни (Франция), в които техния брой е по-голям. Но пак ще пов-
торя, причината за това е, че той е следствие на гражданската вой-
на, в която се намира България от 1923 г. 

Факт е, че и след Народния съд е имало смъртни присъди, из-
пращания в затвори и концлагери. Но да припомним, че е имало 
и горянско движение от 1944 до 1954 г., терористични организа-
ции, диверсионни и саботажни групи, опозиция, която с подкре-
пата на външни сили се опитва да свали властта. Че в България 
са изпратени от съседните Гърция и Турция десетки диверсионни 
групи, които да подкрепят горянското движение и подготвят съп-
ротивителните сили за нова война. Нека прочетем спомените на 
участници в горянското движение, в тези диверсионни групи, в 
емигрантски организации, в които те изказват своето разочарова-
ние, че са били заблудени от САЩ, Англия и други западни страни, 
че предстои нова война срещу социалистическите страни и те ще 
бъдат предните отряди на тази война. В крайна сметка България 
живее в условията на Студената война, като по волята на велики-
те сили е прикрепена към социалистическата система. Може да се 
каже, че гражданската война в страната завършва едва през 1956 
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– 1958 г., когато са пуснати на свобода хиляди дейци на бившите 
опозиционни партии, когато, както вече се каза, 53 бивши дейци от 
национален мащаб на земеделското движение и други 1 782 негови 
членове подписват декларации, че повече няма да се занимават с 
антинародна дейност и фактически е сложен край на организира-
ната съпротива срещу комунистическия режим. 

Друго обвинение срещу Държавна сигурност е, че тя е пре-
следвала и репресирала „врага с партиен билет“. Факт е, че от 1949 
до 1953 г. са арестувани, разследвани и след това осъдени хиляди 
партизани, политзатворници и комунисти с обвинения в шпион-
ска, предателска, антисъветска дейност. Тази задача е поверена 
на Държавна сигурност. Стига се до осъждането през 1949 г. на 
Трайчо Костов, вторият ръководител на партията и страната, на 
смърт. След идването на власт през 1950 г. на Вълко Червенков, 
продължава прочистване на държавния и партиен апарат от „врага 
с комунистическа маска“, от „петата колона“ в БКП. Тази задача е 
пак поверена на Държавна сигурност. Арестувани са и са измъчва-
ни легендарните партизански командири Славчо Трънски и Денчо 
Знеполски. На 15 декември 1951 г. Вълко Червенков казва на съ-
вещание с ръководители на МВР: „Вашият ръководител е ЦК и 
Политбюро. Вие сте органи на Политбюро, наш инструмент, наши 
очи, уши, маши. Вие не може да мислите иначе, освен това, кое-
то мисли Политбюро, не може да действате иначе, освен както ви 
заповядва Политбюро. Вие сте солдати“. На кадрите в Държавна 
сигурност се втълпява, че стоят над всички. Тази тяхна дейност се 
ръководи от група съветски „специалисти“ начело с генерал Фи-
латов, която реално създава втори център в МВР. В това разслед-
ване служителите на Държавна сигурност проявяват „класова не-
примиримост и бдителност“. Търсят врага навсякъде в партийните 
организации, но най-вече в окръжните комитети на партията и в 
Централния комитет. Обвиняват в подобна дейност членовете на 
Политбюро Антон Югов, Георги Чанков, Добри Терпешев, които 
са спасени от Вълко Червенков, който отива в Москва и ги защи-
тава пред Сталин. Изтръгват признания с много физически и пси-
хически насилия над заподозрените. Въвежда се метода на разпит 
– непрекъснат, без сън, с побой,  при което следствените са готови 
да изпишат десетки страници с каквото им се каже. Вземете и про-
четете книгата на Денчо Знеполски „Посмъртна изповед“, за да 
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разберете какви са били издевателствата, извършвани от тогаваш-
ни служители на Държавна сигурност и стоящите зад тях съветски 
съветници. Не за да оправдавам Държавна сигурност, но не може 
да се отмине фактът, че част от неговите служители също стават 
жертва на тази кампания. Като трайчокостовисти са осъдени вис-
ши служители на Държавна сигурност, като Георги Ганев, ръко-
водител на политическата полиция, Никола Задгорски и Стефан 
Богданов, ръководители на контрашпионажа, Каприел Каприелов, 
зам.-директор на Дирекция „Държавна сигурност“ и др. От 1948 
до 1950 г. е подменен целият ръководен състав на Държавна сигур-
ност. Създава се специален IХ отдел в Държавна сигурност, който 
започва да разработва негови служители. Част от тях, включително 
и на най-отговорна работа, са обвинени в предателство, в липса на 
бдителност, инквизирани са и са съдени и изпратени в затворите. 
През втората половина на 1951 г. са уволнени 28 ръководители и 
343 служители на Държавна сигурност с обвинения за „антина-
родни прояви“, „предателско поведение в полицията“ и „вражеско 
обкръжение“. През 1952 – 1953 г. 40 на сто от оперативния състав 
на Държавна сигурност е подменен. Общо от 1949 до 1956 г. са 
уволнени 5 108 нейни служители. Това патологично преследване 
на „врага с партиен билет“ намалява след смъртта на Сталин през 
1953 г. и спира окончателно през 1956 г. с провеждането на Април-
ския пленум, на който са осъдени извращенията по време на култа 
към личността и са реабилитирани всички несправедливо осъдени 
и наказани. И както винаги е било, за главен виновник на тези из-
девателства е обявена Държавна сигурност, в която се провежда 
нова чистка, за да се освободи от служителите, участвали в тези 
извращения.

Веднага след 10 ноември 1989 г., та до ден-днешен една 
от темите, по които БКП, и конкретно Държавна сигурност, се 
подлага на остра критика, е създаването и дейността на лагери-
те (концлагерите) или както са наричани – Трудововъзпитателни 
общежития (ТВО). Написаха се книги, издадоха се мемоари, на-
правиха се филми, в медиите излязоха стотици материали по тези 
проблеми. Бивши концлагеристи разказваха и разказват за ужаси-
те от тези лагери. Не може да се отричат и подминат тези лагери 
в съвременната история на България. Те са и едно срамно петно 
в историята на БКП, а и на Държавна сигурност. Наистина те са 
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следствие на ожесточената Студена война в първите години след 
Втората световна война и по-конкретно на Гражданската война в 
страната. Но е и факт, че се казаха много неверни неща, свързани 
с тези лагери, измислени и съчинени най-вече от начинаещи по-
литици, бивши лагерници и медиите. И все пак, каква е историята 
на тези лагери. 

Да припомним, първо, че лагерите не са приумица на кому-
нистическата власт. От 1941 до 1944 г., въз основа на специална 
„Наредба-закон за въдворяване на лица – политически противници 
на властта“, са създадени пет лагера в страната, в които са били въ-
дворени хиляди комунисти, ремсисти, опозиционери и други „по-
литически опасни лица“ без съд и присъда. По подобие на тях през 
януари 1945 г. с указ на Отечественофронтовското правителство се 
създават трудововъзпитателни общежития, в които Държавна си-
гурност да настанява принудително „политически опасни лица“. 
Създадени са на различни места в страната, като най-известен е 
този в Белене, Свищовско, открит през 1949 г. От 1950 до 1953 г. 
в страната действа само лагера в Белене, от 1953 до 1956 г. не се 
извършват въдворявания в лагери. През декември 1956 г., след ун-
гарската контрареволюция, БКП, изплашена от нейното влияние, 
възстановява лагера в Белене с указ на Президиума на Народното 
събрание и в него въдворява 2 800 лица. Той действа до август 1959 
г. В Белене през целия период (1949 – 1953 и 1956 – 1959 г.) са 
пребивавали 9 933 души, от които са починали 154 души, като 120 
от тях са с  политически обвинения. През септември 1959 г. край 
Ловеч се създава ново трудововъзпитателно общежитие, в което 
се изпращат закоравели криминални престъпници и 166 „непо-
правими рецидивисти“, прехвърлени от закрития лагер в Белене. 
През 1961 г. жените от лагера са прехвърлени в с. Скравена, Бо-
тевградско. В Ловеч от 1 235 въдворени лица 1 142-ма са по линия 
на милицията, 24 души са по линия на Държавна сигурност, 21 са 
със смесени обвинения и за останалите няма данни за проявите 
им, а в с. Скравена от 132 жени само една е по линия на Държавна 
сигурност. От починалите в Ловеч 147 души седем са въдворени 
по политически причини, шест – по смесени, и останалите са с 
криминални прояви. През април 1962 г. дейността на тези лагери е 
преустановена с решение на Политбюро на ЦК на БКП, след като 
то се запознава с тежкия режим, установен в тях. От 1944 до 1962 г. 
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през лагерите минават общо 23 531 лица, от които 14 647 са въдво-
рени по политически причини, а останалите заради криминални и 
аморални прояви.

След 1989 г. най-много се вдигна шум по повод лагерите в 
Ловеч и Скравена. Бе проведен и съдебен процес, на който подсъ-
дими бяха генерал Мирчо Спасов, отговарящ като зам.-министър 
на МВР за въдворяванията, началникът и заместник-началникът 
на лагера в Ловеч, служителят на Държавна сигурност, отговарящ 
за този лагер и една надзирателка от него. Делото е прекратено 
през 1993 г. поради изтичане на давност. Но то даде повод за нови 
нападки срещу БКП и Държавна сигурност. Обвиненията до го-
ляма степен се покриваха с контестацията и решението на Полит-
бюро, с което се закрива лагера. Към тях, обаче, сега се допълваха 
измислиците и тенденциозните твърдения на бившите лагерници, 
разпитвани вече като свидетели по делото. Които „пресъздаваха 
не това, което са преживели, а онова, което са прочели във вестни-
ците“ (Венцислав Теофилов, прокурор по делото). Не оправдавам 
създаването на Трудовия лагер в Ловеч, но все пак. …?

Лагерите в Ловеч и Скравена са създадени под силния натиск 
на обществото, което е изтерзано от бандитски и хулигански про-
яви, от зачестили в края на 50-те години убийства, побоища, изна-
силвания, грабежи, кражби. Нещата стават неудържими, след като 
един хулиган убива с нож пътник в софийски трамвай, защото не 
го харесал. Масово жени, работещи втора смяна, отказват да ходят 
на работа, защото се страхуват да се прибират късно вечерта. Има 
хиляди писма, декларации, митинги, на които се иска от БКП и 
властта да сложи край на това ширещо се в страната хулиганско 
поведение и да въведе обществен ред и спокойствие в страната. 
Именно под натиска на това обществено мнение през януари 1958 
г. Политбюрото на БКП се решава на тази по същество недемокра-
тична проява – въз основа на вътрешни наредби на МВР да създаде 
лагера в Ловеч, където чрез труд да се превъзпитават тези „бандити 
и хулигани“. В това отношение е бил следван и примера на брат-
ския Съветски съюз. В тези лагери се изпращат основно задържа-
ни от органите на МВР закоравели криминални престъпници-ре-
цидивисти, бивши затворници – убийци, побойници, изнасилвачи, 
крадци. Но е имало и малка група с политически прояви. А е има-
ло и лица, въдворени в тях по молба на кметове, на отечествено-
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фронтовски комитети, та дори на родители, които са смятали, че в 
тях децата им ще бъдат превъзпитани. От починалите в лагера: 75 
души са били осъждани и лежали в затвора пет пъти, 29 лица – от 
пет до 10 пъти и 27 лица – над 10 пъти. Знае се вече края на тези ла-
гери – когато се разбира от ръководството на БКП и лично от Тодор 
Живков, че в тях е въведен непоносим режим, че има физически 
насилия и издевателства и повишена смъртност сред лагерниците, 
те са разформировани през май 1962 г. Почти цялото ръководство 
на МВР, начело с министъра, е подменено. Когато през 1990 – 1991 
г. случаят с двата лагери нашумя и се стигна до истерия, по лично 
разпореждане на Андрей Луканов се създава група от служители 
на ДС, които да прочетат делата на лагерниците и направят анализ 
на причините, заради които са изпратени в двата лагера. В тази 
група участваха и мои колеги, преподаватели от Висшия институт 
на МВР. Те бяха потресени от това, което бяха прочели в делата за 
тези лагерници. От техните криминални прояви – убийства, изна-
силвания, блудства, грабежи, побоища, от садизма и жестокостта, 
които са проявявани. Сред тях е имало отце – и майкоубийци, из-
насилвачи на сестрите си. Занимавали са се със сводничество и 
проституция, кражби, наркомания, изнудвания и какво ли не. Тога-
ва имаше идея да се издаде Бяла книга, в която да се опишат делата 
на тези лагерници, но незнайно по какви причини Андрей Луканов 
не се е съгласил с осъществяването £. 

Казвам тези неща, за да не се проявява пристрастие в тяхната 
защита. И пак повтарям, не оправдавам тези лагери. Особено голя-
ма глупост беше възстановяването на лагера в Белене по време на 
възродителния процес, когато в него бяха изпратени няколко сто-
тици протурски националисти. Много мои колеги бяха против този 
акт. Но разпореждането идваше от „горе“ и Държавна сигурност 
отново бе ангажирана с подобна „лагерна“ дейност.

Едно упорито твърдение на хулителите на Държавна сигур-
ност е, че тя не е защитавала националната сигурност, че не е за-
щитавала националните интереси, а партийните интереси. Няма да 
развивам теоретични проблеми относно това какво представлява 
понятието национална сигурност. Защото има към 150 нейни оп-
ределения. Все пак ще спомена, че от правна гледна точка наци-
оналната сигурност представлява системата от обществено-поли-
тически, икономически и идеологически отношения, установени в 
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страната с Конституцията, които със своето действие осигуряват 
нормалното функциониране на държавния строй и защита на на-
ционалните интереси. Е, ето тези отношения посочени в Конститу-
цията и в законите на държавата, е защитавала ДС. От сегашни по-
зиции може да не се харесват установените тогава отношения, но 
други не е имало. И ДС е защитавала тогавашния общественопо-
литически строй, тогавашните форми на собственост, тогавашната 
идеология. Защитавала е националните интереси, които обхващат 
отношенията, свързани с интересите на българските граждани, на 
гражданското общество и на държавата. Ама тези интереси били 
и партийни интереси. Ами да, нали е имало член първи на Кон-
ституцията, който фактически отъждествява националните с ин-
тересите на единствената управляваща пария. Която е наброявала 
тогава над един милион членове.

Друго упорито твърдение на „антикадесарите“ е, че Държавна 
сигурност е работела като филиал на КГБ, служела е не на Бъл-
гария, а на Съветския съюз и е защитавала неговите интереси, а 
не националната сигурност на България. Мога да твърдя, че това 
са били междусъюзнически отношения, че специалните служби на 
социалистическите страни са поддържали тясно взаимодействие и 
сътрудничество в борбата с общия противник, че са си разменяли 
оперативна информация и са провеждани съвместни мероприятия, 
че съветските съветници след 1956 г. са подпомагали Държавна 
сигурност, без да се намесват в агентурно-оперативния £ вътрешен 
живот. Но и че тогава абсолютно по същия начин са поддържа-
ли тесни връзки съюзническите специални служби на западните 
страни, с водещата роля на ЦРУ. Излишно е обаче да ги убеждавам 
– няма да променя мнението им. Все пак, когато хвърлят тези об-
винения към Държавна сигурност, нека анализират сътрудничест-
вото на сегашните български служби с тези на страните от НАТО 
и конкретно на САЩ. И нека си спомнят думите на Димо Гяуров, 
директор на българското разузнаване от 1997 до 2003 г., че „ние 
нямаме тайни от САЩ“. 

Историци, журналисти и какви ли не „изследователи“ на Дър-
жавна сигурност упорито повтарят, че тя не е успяла да се изгради 
като високо професионална структура, не успява да се превърне в 
същинска служба за сигурност. За професионализма на Държав-
на сигурност може да се говори много и донякъде го посочих в 
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разглежданата по-горе история на Държавна сигурност от 1944 до 
1989 г. Особено за времето след 1956 г., когато е сложен край на 
извращенията в Държавна сигурност, на уклона към необосновани 
обвинения и дейността му е била поставена на законова основа. И 
още повече за 70-те и 80-те години, когато под ръководството на 
министър Димитър Стоянов (1973 – 1988) ДС се изгражда като мо-
дерна разузнавателна и контраразузнавателна служба, подпомага-
ща икономическото развитие на България, стремежа на българския 
народ за духовно и културно развитие и успешно противопоставя-
ща се на престъпленията срещу националната сигурност. Няма да 
карам читателите да четат мемоарите на разузнавачите, в които те 
пишат за своята дейност. Не джеймсбондовска, а ежедневна кър-
товска работа в резидентурните групи в чужбина, за да осигурят 
онази политическа, икономическа и социална информация за об-
становката в разузнаваните държави, която е така необходима на 
всяко държавно ръководство в провежданата от него международ-
на дейност. Вербовка на стотици агенти-чужденци, някои от които 
с достъп до ценна информация, интересуваща разузнаването ни. 
Разузнаването е следяло и е получавало своевременна информация 
за дейността, плановете и намеренията на съседни и по-далечни 
държави, навреме е предупреждавала за опасности и действия, на-
кърняващи интересите на България, помагала е за икономическото 
проникване на страната ни в Африка и арабския свят, наблюдавала 
е антибългарските емигрантски организации, подавала е информа-
ция на контраразузнаването ни за терористични и други престъ-
пления срещу нашата страна. Да припомня, че когато през 1990 г. 
държавният секретар на САЩ Бейкър идва в България, първото 
нещо, което засяга в разговора си с Андрей Луканов, е да бъде раз-
турено Научно-техническото разузнаване на България. Защо? – от-
говорете си сами на този въпрос. 

Трябва ли да изброяваме стотиците шпиони, разкрити, задържа-
ни и осъдени за тяхната шпионска дейност от българското контрара-
зузнаване. Казахме вече, че само по линия на турското разузнаване 
са били разкрити около 1 500 българи, обвързани с МИТ, от които 
към 500 са съдени, а останалите – профилактирани. Или да говорим 
за съдействието, което е оказвало икономическото направление на 
Държавна сигурност в индустриалното и селскостопанско развитие 
на страната и което е обезпечавало сигурността в хилядите заводи и 
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предприятия, в ТКЗС-та, в институтите ни и не допусна да се нанасят 
вреди на нашата икономика. Оперативно-техническото направление 
осигуряваше съвременна оперативна техника, която позволяваше да 
се проникне технически навсякъде. Да споменем шока, който изжи-
вяват служителите в посолството на САЩ в София, когато разбират, 
че Държавна сигурност е подслушвала техните разговори вътре в 
сградата на посолството, включително в стаята, използвана от ди-
пломатите-разузнавачи на ЦРУ. Държавна сигурност не допусна из-
вършването на терористични актове в страната, особено по време 
на възродителния процес. Нейна е заслугата (заедно с органите на 
милицията) да няма в страната организирана престъпност, масова 
битова престъпност, корупция, наркомания, проституиране. Как да 
обвиним управление VI в непрофесионализъм, когато то не допусна 
реално в нашата страна да се изгради мощно опозиционно движе-
ние и създаде агентурен апарат, с който следеше и владееше проце-
сите сред бившите хора, в художественотворческата интелигенция и 
младежта, във ВУЗ-те, БАН, духовенството и други среди. „Те не са 
никакви професионалисти, щом са сдали властта“, твърдяха някои 
опоненти за служителите на Държавна сигурност. Не Държавна си-
гурност, а БКП сдаде властта. 

Едно от твърденията на „критикарите“ на Държавна сигурност 
е, че служителите на Държавна сигурност са правели кариера не спо-
ред качествата, успехите и заслугите в работата им, а според техния 
произход и прослужено време. Разбира се, че в Държавна сигурност, 
както във всяка специална служба по света, в израстването на кан-
дидата се вземаше предвид неговият произход и годините (опитът), 
които е прекарал в тази служба. Самият аз съм установил, че в пър-
вите години след 9 септември 1944 г. почти всичките ни ръководи-
тели в Държавна сигурност са бивши партизани, политзатворници, 
въобще активни борци срещу фашизма и капитализма, повечето от 
които без висше образование. И че от моето поколение се предпочи-
таха и се издигаха в кариерата синовете на такива активни борци. И 
все пак основният критерий за кариерното издигане на служителите 
след 1956 г. в Държавна сигурност бе образованието, владеенето на 
чужди езици, личните успехи в оперативната работа. Ангел Сола-
ков, а след това и Димитър Стоянов, даваха вече предпочитание на 
млади образовани хора и практически подмениха кадровия състав 
в Държавна сигурност. Свидетел съм как тези, които имаха успехи 
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във вербовъчната работа, в реализацията на дела, растяха по-бързо 
в йерархията на системата. Разбира се тази система имаше и своите 
слабости в това отношение. Например тези „парашутисти“, които 
идваха от партийните комитети на БКП, от Комсомола (младежка-
та организация на БКП) и правеха бързи кариери в системата. Или 
тази порочност да се гонят количествени показатели като критерии 
за успешна оперативна работа. И се залагаха планове в началото на 
годината, а в края се отчиташе – колко агенти си вербувал, колко 
дела си реализирал, колко сигнали си получил, колко профилактич-
ни беседи си провел. По тези показатели се отчиташе свършената 
оперативна работа. И оперативните работници какво? – започваха да 
завеждат излишни сигнали, да провеждат необосновани профилак-
тични беседи, да вербуват формално агенти без оперативни възмож-
ности, да проявяват засилен обвинителен уклон в отношението им 
към заведените дела, да се стремят да бъдат осъдени разработваните 
от тях обекти. И в края на краищата да успеят да убедят ръковод-
ството, че са добри оперативни работници и заслужават издигане в 
кариерата. Порочността на тази статистическа система за отчитане 
се разбираше и от оперативните работници, и от ръководителите в 
системата, но очевидна тя бе най-обективният критерий за оценка 
на оперативната работа и се запази до края на съществуването на 
Държавна сигурност. Между другото това е основен критерий на 
кадровата работа на всяка специална служба по света.

Най-много нападки срещу Държавна сигурност се подемаха и 
подемат с обвинението, че тя е вършила „мокри поръчки“ и про-
веждала т.н. „активни мероприятия“. Включително извършване на 
убийства, на покушения. Написаха се книги, направиха се филми, 
издадоха се стотици материали в тази насока. Че сме извършили по-
кушението срещу папа Йоан-Павел II, че сме убили писателя-невъз-
вращенец Георги Марков и сме опитали да убием бившия офицер 
от ДС Владимир Костов, че сме довели насилствено в България и 
сме убили емигранта Борис Арсов. Че в Първо главно управление е 
бил създаден специален „Отдел за убийства“ (според журналистката 
Алексения Димитрова). Трудно се оборват тези твърдения, наложе-
ни от упоритата медийна кампания в тази насока. Все пак поне по 
отношение на покушението срещу папата истината се изясни. Нас-
коро дори един от бившите директори на ЦРУ призна, че това е било 
операция на ЦРУ. Нещата с Георги Марков са по-упорити. Както ми 
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каза една журналистка: „За папата признавам, че не сте вие виновни, 
но за Георги Марков не можете да ме убедите“. Нямам и намерение. 
И все пак. Нали разследващият журналист Христо Христов написа 
967 страници книга със заглавие „Убийте „Скитник“, за да ни убеди, 
че това е направено от Държавна сигурност, а физическият убиец е 
нейният агент „Пикадили“ – Франческо Гулини. Крайният извод от 
прочита на тази книга е, че ДС и Пикадили нямат нищо общо със 
смъртта на Георги Марков. През 1993 г. Гулини е разпитван с часове 
в Дания от служители на датската полиция и Скотланд ярд във връз-
ка с „убийството“, за да се установи единствено, че е бил агент на 
ДС (въз основа на дадени им оперативни документи от България) и 
да бъде пуснат веднага след това. Същият Гулини, който в началото 
на 2016 г. го гледахме по телевизията да дава интервю на авторите на 
филма „Накаран да замлъкне“ (продуцент Клаус Дексел), в което се 
подиграваше с това твърдение. Излиза, че убиецът на Георги Марков 
си живее спокойно в Западна Европа и никой не го закача за това. 
Що се касае до „покушението“ срещу Владимир Костов, описано от 
него в книгата му – нека това тежи на неговата съвест.

Да отговоря и на Алексения Димитрова за този „Отдел за убий-
ства“. В края на 50-те и началото на 60-те години, в разгара на ожес-
точената Студена война, възникват опасения и в страните на НАТО, 
и в тези на Варшавския договор, че всеки момент може да избухне 
война. Затова се предприемат мерки от специалните им служби да 
подготвят бойни диверсионни групи, които да извършват терорис-
тично-диверсионни актове и организират партизански движения в 
тила на врага или на своя територия, ако чуждите войски навлязат в 
тях. В страните на НАТО първоначално тази операция се е наричала 
„Stay-Behind“ („Стой отзад“), но по-късно, под влияние на кодовото 
име, прието в Италия – „Гладио“ („Сабя“), започва да се използва 
това наименование за цялата операция. Когато опасността от евен-
туална война затихва, тези формирования са разпуснати. Твърди се 
обаче, че в края на 70-те и началото на 80-те години, когато операци-
ята е отдавна прекратена, силите на „Гладио“ продължават да дейст-
ват извън контрола на специалните служби. Смята се, че една от ак-
циите на „Гладио“ е отвличането и убийството на италианския поли-
тически деец Алдо Моро и че нейно дело е покушението, извършено 
срещу папа Йоан-Павел II през 1981 г. В социалистическите страни, 
включително и в България, в отговор на тези страхове от нова вой-
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на, към разузнавателните им служби се изграждат специални звена, 
които да действат при военна обстановка. В България такова звено 
от четирима души се изгражда през 1963 г. към разузнавателната 
служба с наименованието „Служба 7“. То съществува до 1969 г., ко-
гато неговите, вече седем оперативни работници, се включват като 
отделение към VIII отдел на управлението – „Активни и остри меро-
приятия“. Основната £ задача е да подготвя „благоприятни условия 
в капиталистическите страни и главно в Турция и Гърция за успеш-
на дейност на разузнавателно-диверсионни групи по време на вой-
на“. И действително тя се опитва да изучава евентуалните бъдещи 
обекти за диверсионно-саботажни действия в двете съседни страни 
и в същото време да създаде в България осем такива диверсионни 
групи. За целта вербува и агентура в България, която да се използва 
при бъдещи военни действия за създаване на партизански движения 
в двете страни. Наред с тази подготовка за бъдещите военни дейст-
вия, службата има за задача в мирно време да предприема „остри 
мероприятия“ по отношение на български емигранти, включително 
„отвличане и ликвидиране“. И службата в продължение на няколко 
години се опитва да установи местонахождението на десетина бъл-
гарски граждани, двама от които са вражески емигранти, а остана-
лите са бивши служители на Държавна сигурност, един бивш неин 
агент и един офицер от армията, избягали или не се завърнали в Бъл-
гария с цел: да изучи тяхното поведение; да ги склони да се завърнат 
в България, евентуално да ги доведе насила в България или в край-
на сметка „да парира“ тяхната антибългарска дейност. В резултат 
на „острите мероприятия“, проведени от този „Отдел за убийства“, 
нито един от неговите обекти не е убит, не е похитен, не е отровен и 
всички доживяват до дълбока старост. И това научаваме от книгата 
на Димитрова.

А този отдел „Активни мероприятия“ не е бил създаден, за 
да извършва убийства и покушения, а за да извършва дезинфор-
мационни мероприятия, да извършва пропагандни операции, да 
компрометира и разобличава отделни организации или личности, 
да се противопоставя на антибългарски мероприятия, да провежда 
оперативни игри и т.н. Една дейност, която се извършва от всяка 
специална служба по света. Всъщност, за неговата дейност може 
да разбере повече читателят от книгата „След дълго мълчание“ на 
покойния вече негов дългогодишен началник Димо Станков.
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Каква е историята с Борис Арсов, за когото също бе издадена 
специална книга в страната и по нея направен филм, в които се 
опитват да ни убедят, че Държавна сигурност го е отвлякла и уби-
ла. Борис Арсов е бил служител на стопанската милиция преди 9 
септември 1944 г., изпращан е в концлагер след това, бил е агент на 
Държавна сигурност, лежал е в затвора за вражеска дейност, избя-
гал от България през 1969 г. и живял в Дания. Включва се активно 
в българските емигрантски организации, работещи тогава срещу 
социалистическа България. Пред 70-те години създава организа-
цията „Съюз на българските революционни комитети „В.Левски“. 
Организацията си поставя за цел да извършва и терористични ак-
тове в България. За целта тя започва да подготвя групи, които да 
влизат нелегално в страната с такава цел. Замисляли също да из-
пращат пластични бомби в България като пощенски пратки. И да 
извършват терористични акции срещу български дипломати в За-
падна Европа. Тези планове и намерения на организацията стават 
известни на българското разузнаване, което има свой агент в нея. 
Уведомено е българското контраразузнаване – Второ главно упра-
вление, което започва активна работа по случая. Поради изключи-
телната опасност на неговата дейност (става въпрос за тероризъм) 
е имало дори план евентуално да бъде убит от този агент, но са се 
отказали от него. Между другото този подход на ДС към Арсов 
съвпада с подхода на израелските специални служби, които имат 
най-големи успехи в борбата с тероризма. А той е – да се намери 
и унищожи предварително този, който е взел решение за терорис-
тичния акт, този, който снабдява терориста с оръжие и взрив, този, 
който би извършил атентата. Това е подход, използван вече и от 
САЩ, и от Русия и налаган в Европа напоследък, след като стана 
обект на жестоки терористични атаки.

Решава се Арсов да бъде доведен в България, за да бъде разо-
бличен и да се пресекат тези терористични намерения. Тази идея 
се ражда в резултат на изказано от него намерение пред дипло-
мати в българското посолство в Дания да се завърне в България, 
където имал син. През април 1974 г. е установен контакт с него в 
Дания от служители на Държавна сигурност, които му обещават, 
че няма да бъде съден в България. С тях той отива в Германия и 
от там със самолет в България. След разпитите му, на които той 
потвърждава обвиненията срещу него, се решава да го използват, 
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за да се разобличи и компрометира публично дейността на „враже-
ската емиграция“, на нейни лидери и да се разложи неговата орга-
низация. Лично тогавашният ръководител на Държавна сигурност 
Григор Шопов провежда „вербовъчния“ разговор с Арсов и той се 
съгласява с това предложение, което включвало писане на статии, 
провеждане на пресконференции и други пропагандни акции. Обе-
щано му е свобода след това, жилище, работа, пенсия. Настанен 
е във вила край София, където започва неговата подготовка. Там 
обаче той се разколебава относно участието му в плановете на ДС 
и избягва от вилата. Организира се общонационално издирване и 
след около 24 часа е заловен. Проведен е нов разговор с него, лич-
но от министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов, за да го 
убеди да се включи в замислената пропагандна акция. Той отказва 
и при тази ситуация е предаден на прокуратурата и е осъден на 
15 години затвор. Процесът е бил отразен във вестниците и даден 
запис от него по телевизията. На Запад и в Дания се вдига пропа-
ганден шум, че той е отвлечен от ДС, но след като не намират до-
казателства за това, датските власти официално приемат, че Арсов 
доброволно се е върнал в България. Борис Арсов е изпратен в Па-
зарджишкия затвор. На четиринайсетия ден от престоя си там, на 
27 декември 1974 г., е намерен обесен в килията на Пазарджишкия 
затвор. Има данни, че той е бил силно депресиран, че съжалявал 
много за завръщането си в България, смятал, че е излъган от ДС и 
заявявал, че няма да изтърпи присъдата си и ще сложи край на жи-
вота си. Всичко това, което казвам, съм го взел от книгата на Хрис-
то Христов „Държавна сигурност срещу българската емиграция“ 
(2000). А той го е взел от досието на Борис Арсов в ДС. Но въпреки 
посочените от него документи в книгата, той си твърди упорито, че 
Арсов е бил отвлечен в Дания от ДС и насила доведен в България, 
а след това, че е и убит в Пазарджишкия затвор. Какво да кажа. 
Нали има една приказка за това, как дяволът чете евангелието. Та 
и Христов като него.

И още едно твърдение ще спомена – че Държавна сигурност 
е стояла над БКП и е имала по-голяма власт от нея. Тези, дето го 
твърдят, не са в час и очевидно не знаят каква е била обстановката. 
Та нали дори в клетвените декларации, които подписваха служите-
лите на Държавна сигурност, на първо място се изискваше да бъ-
дат безпределно верни на БКП. Държавна сигурност до последно 
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си остана верен орган на БКП, изпълняващ безпрекословно нареж-
данията на Политбюро и лично на Тодор Живков.

* * *
Да спрем до тук. Защото, както казва моят приятел Чавдар Те-

пешанов, Държавна сигурност е така оплюта и очернена вече, че 
е трудно да се промени общественото мнение. Но ми се струва, че 
ние, служителите на Държавна сигурност, сме длъжни не да се за-
щитаваме от тези хули и нападки, а да казваме истината за нейната 
дейност. За времето, в което се раждахме, живяхме, работехме в 
тази система. И да не се срамуваме от миналото си. Защото сме за-
щитавали националната ни сигурност и сме изпълнявали своя па-
триотичен дълг към Родината. През 1994 г., когато написах и изда-
дох книгата си „От шесто – за Шесто“, заявих като мой грях, че не 
разбрах докрай безнравствеността на тоталитарната система и на 
Държавна сигурност като неин репресивен орган, въпреки че съм 
имал някои съмнения в това отношение. Че никога не се противо-
поставих на абсурдите на социалистическата система. Че не видях 
нейната порочност и историческа обреченост. Оправдавах се, че 
очевидно системата бе създала добра защитна стена пред подобни 
истини и бе успяла добре да ни предпази от негативни за нея мисли 
и поведение. Че всякакви наченки на критичност и отхвърляне на 
тази система се губеха в общия хор на нейното масово възхвалява-
не и приемане като по-прогресивна в развитието на света. След пет 
години, когато преиздадох книгата, се поколебах, но оставих тези 
мои признания и във второто £ издание. 

Сега, 21 година след издаването на книгата и споделянето на 
тези мои „грехове“ съжалявам за написването им. Тогава се заблу-
дих, че може би България ще тръгне по пътя на благоденствието и 
просперитета и българският народ ще заживее по-добре. Откъде да 
знам, че хиляди заводи и предприятия ще бъдат ликвидирани и от 
индустриална България няма да остане нищо. Че добре развитото 
ни селско стопанство ще бъде разрушено и ще внасяме в България 
и най-обикновената селскостопанска продукция. Че по „качество 
на живот“ и „човешко развитие“ на България от 28-мо и 29-то мяс-
то в света ще отидем на 59-то и 71-во място. Откъде да знам, че в 
България ще се появи безработицата, повече от половината хора 
ще живеят на прага на бедността, пенсионерите ще мизерстват с 
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най-ниските пенсии в Европа и висшисти ще ровят в кофите за 
боклук. Откъде да знам, че едно от най-ценните достижения на 
българския народ – образованието, ще се срине и вече ще говорим 
за неграмотни, полуграмотни и ниско качество на образователна-
та ни система. Откъде да знам, че здравеопазването ще рухне в 
резултат на непрекъснато провежданите несполучливи реформи и 
българите ще се окажем най-болната и стресирана нация в Европа. 
Откъде да знам, че националната ни сигурност ще се срине, арми-
ята ни ще се доведе до времето на Ньойския договор, МВР няма 
да може да се справя с организираната и битова престъпност, а 
ДАНС ще се превърне в информационна служба. Кой е предпола-
гал тази жестока демографска криза, в резултат на която българите 
в страната от 9 млн. останаха 7 млн. Как да знам, че наркоманите 
в България от 200 души ще станат 200 000. Че проституирането 
на българките в чужбина и в страната ще се превърне в професия 
на десетки хиляди жени. Откъде да знам, че в страната ни ще се 
легализират хомосексуалните отношения, ще се вихри порно ин-
дустрията, ще се намеква вече за разрешаване на еднополовите 
бракове. Кой е предполагал, че почти непознатата по времето на 
социализма корупция ще обхване с пипалата си цялата държавна 
система. Не съм могъл и да помисля, че ще разрешим на Турция и 
протурските националисти, начело с ДПС, да обособят в икономи-
ческо, политическо и културно отношение цели райони в страната, 
които са готови вече да обявят своята автономност. Че ще доведем 
циганите в страната до оскотяване и отчуждаване, което ги тласка 
в света на престъпността и маргинализирането. Нима съм могъл да 
предвидя, че ще се посегне на българщината, ще започнем да се от-
казваме от родовата си памет, от историята си, от завещаното ни от 
българските възрожденци, от Ботев и Левски, от Вазов и Вапцаров, 
дори да твърдим, че не е имало робство, а присъствие и съжител-
ство. Че политически сили ще се опитат да раздробят и отслабят 
православната ни църква и в страната ни ще нахлуят непознати на 
нашата духовност секти. Трябваше да минат 20 и повече години, 
за да сравня живота в социалистическа и в изграждащата се сега 
капиталистическа България и да разбера, че сравнението е катего-
рично в полза на предишния строй. Във всяко едно отношение – 
правено е официално въз основа на десетте най-важни показатели 
за качеството на живот. Трябваше да минат тези години, за да раз-
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бера, че Тодор Живков превъзхожда като ръководител на страната 
сегашните управници. През 1970 г. – 26 години след 9 септември 
1944 г., България вече е високо развита индустриална и селскосто-
панска страна, която облича, храни, дава покрив на хората и те вече 
могат да мислят за своето духовно и културно развитие. През 2016 
г. – 26 години след 1989 г., България е една рухнала бедна стра-
на, в която хората се борят за оцеляване. Едва сега разбрах, че със 
свобода на словото, стигаща до слободия, с права на човека – но 
реални само за отделни слоеве от населението, не се постига бла-
годенствие на даден народ. И да разбера, че 70-те и 80-те години на 
ХХ век са били едни от най-успешните години в икономическото и 
културно развитие на българския народ. И да си мисля, че съдбата 
е била благосклонна към мен, като съм се родил през 1946 г. и най-
хубавите ми години са минали през социалистическия период на 
развитие на страната. 
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НаЦИоНаЛНа  
(ДЪРЖавНа)  
сИГУРНосТ  
ПРеЗ 21 веК 

На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от власт от т.нар. 
перестроечно крило в БКП. Тази смяна се оказва началото на края 
на социалистическата система в България. България тръгна по нов 
път на развитие, съобразен с геополитическата промяна в света 
след завършването на Студената война. Извършват се важни по-
литически, икономически и идеологически промени в страната. 
Българското общество, обаче, се оказа неподготвено за тях. До-
пуснати са редица грешки, които довеждат до тежка икономическа 
криза в страната. Жизненият стандарт на хората рязко намалява 
и по-голяма част от тях реално водят борба за своето оцеляване. 
Влошаването на икономическото положение на българския народ 
се отразява и върху духовното му състояние – налице е криза в ду-
ховната сфера. Изход от тази ситуация политическата класа видя 
във влизането на България в НАТО и Европейския съюз.

При новата обстановка в страната, в навечерието и началото 
на 21 век, пред разузнаването и контраразузнаването възникнаха 
три основни проблема, на които те трябваше да си дадат отговор.

Първият е какво трябва да се включи в понятието национална 
сигурност. Отговорът на този въпрос не е лесен. Очевидно е, че 
националната сигурност включва в себе си онези политически, 
икономически, военни, социални, правни, екологични и други 
фактори и условия, които в своята съвкупност гарантират защита-
та на целостта на държавата, стабилността на обществото и пра-
вата на гражданите в страната. За разузнаването и контраразузна-
ването е важно определянето на понятието национална сигурност 
от правна гледна точка, а именно, че националната сигурност на 
Република България представлява система от обществено-поли-
тически, икономически и идеологически отношения, установе-
ни и действащи в страната с Конституцията, които осигуряват 
нормалното функциониране на държавния строй и защитата на 

7
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националните интереси. В тази система се включват онези от-
ношения, които засягат интересите на българските граждани, на 
гражданското общество и на държавата, и които в своята съвкуп-
ност представляват националните интереси. Тяхното регулиране 
и защита се извършва с разпоредбите на основния закон на стра-
ната – Конституцията. Същевременно всяко деяние, с което се 
уврежда или застрашава общественият и държавният строй, под-
равя или отслабва политическата, икономическата и идеологиче-
ската основа на властта, нанася вреди или представлява заплаха 
и опасност за националната сигурност, е посегателство против 
Република България. Органите на разузнаването и контраразузна-
ването имат специфичната задача да събират информация, засяга-
ща националната сигурност, включително да разкриват и неутра-
лизират посегателствата, застрашаващи сигурността в страната. 
Понятието национална сигурност бе определено за първи път с 
Концепцията за национална сигурност, приета от 38-то Народно 
събрание през 1998 г., повторено в Закона за защита на класифи-
цираната информация, приет от Народното събрание през 2002 
г., след това със Стратегията за национална сигурност, приета от 
41-то Народно събрание през 2011 г. и Законът за управление и 
функциониране на системата за защита на националната сигур-
ност, приет от 43-то НС в края на 2015 г. Според последния закон 
„национална сигурност е динамично състояние на обществото и 
държавата, при което са защитени териториалната цялост, суве-
ренитетът и конституционно установения ред на страната, когато 
са гарантирани демократичното функциониране на институциите 
и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което 
нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, 
както и когато страната успешно защитава националните инте-
реси и реализира националните си приоритети“. Същевременно 
бяха дадени определения на понятията национални интереси, 
риск, заплаха, криза и други, свързани с националната сигурност.

Вторият проблем, който разрешават специалните служби в но-
вите условия, е определянето на понятието противник. От 1944 до 
1989 г. този противник е определян от позициите на т.нар. класов 
двубой, който се води между двете системи – социалистическата и 
капиталистическата. Той е постоянен и се дели на външен и вътре-
шен. Външният противник включва империалистическите държа-
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ви, техните разузнавателни служби, изградените от тях идеологи-
чески подривни центрове, българските емигрантски организации. 
Вътрешният противник, т.нар. „вражески контингент“, включва 
остатъци от бившата буржоазна класа, участници в опозиционни-
те прояви след 1944 г. и лица, изпаднали на антисоциалистически 
позиции под влияние на външния противник. Към него в даден пе-
риод е включван и врагът с партиен билет. Този външен и вътре-
шен противник е почти статичен. Или по-точно, той се разширява, 
доколкото включва в себе си нови български граждани, които са на 
антисоциалистически (антипартийни) позиции. Новата обществе-
нополитическа обстановка в България (и разбира се, в Европа и 
света) изисква и нов подход към понятието противник. Той пак ще 
бъде външен – държави, разузнавателни органи на чужди държа-
ви, различни организации, центрове, движения, сдружения, съюзи, 
фирми, групи или отделни лица, които в даден момент провеждат 
общественоопасна за нашето общество дейност и най-вече съби-
рат разузнавателна информация или извършват тайни операции в 
страната. И ще има пак вътрешен противник, включващ отделни 
организации, групи и граждани, които се опитват да създават анти-
конституционни партии и организации, да изменят конституцион-
ния строй, да пропагандират фашистки, религиозно-екстремист-
ки, националистическо-екстремистки и други антидемократични 
схващания, да извършват терористично-диверсионна дейност, да 
се занимават с организирана престъпна дейност, с корупция, ва-
лутни престъпления и т.н. Определянето обаче на този противник 
ще зависи само от това, дали дадени външни и вътрешни сили с 
дейността си в определен момент нарушават националната сигур-
ност на страната. Той няма статичен, а динамичен характер и се 
определя не само от разкритията на разузнавателните и контра-
разузнавателните служби за тяхната дейност. Основно той ще се 
определя от висшите държавни органи, които от позициите на на-
ционалните интереси ще посочат критериите, въз основа на които 
ще се конкретизира кои външни и вътрешни сили към този момент 
нарушават сигурността на държавата и трябва да бъдат обект на 
вниманието на специалните служби.

И третият проблем, който трябваше да се разреши, е начинът за 
използването на основните средства в разузнаването и контраразузна-
ването – агентите и специалните разузнавателни средства. В това отно-
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шение много важни са два нови момента. Намаляване до минимум на 
възможността да се използват агенти за теснопартийни цели от упра-
вляващата в момента партия. И въвеждането със Закон за специалните 
разузнавателни средства на определен ред за тяхното използване, който 
предпазва обществото от нерегламентираното им ползване. Определе-
но може да се каже, че приемането на Закона за специалните разузнава-
телни средства е едно от най-демократичните завоевания в тази област.

Разрешаването на тези теоретично-практически проблеми на 
разузнаването и контраразузнаването може да се посочи като поло-
жително явление в тяхното развитие през последните 26 години. В 
същото време, обаче, бяха и са налице редица негативни моменти, 
които определено може да се каже, че пречат на органите на раз-
узнаването и контраразузнаването да изпълняват ефективно своите 
основни задачи. Например: 

– Масовото изгонване на служителите от тях – на целия висш, 
голяма част от средния ешелон, та дори и току-що назначени, под 
предлог, че са служили на предишната власт, ги лишава от опитни 
оперативни работници и от толкова необходимата за подобни служ-
би приемственост; 

– Честата смяна на ръководния и среден кадър в специалните 
служби води до нестабилност и несигурност в състава; 

– Опитите на политическите сили да използват специалните 
служби за свои цели води до отклоняването им от истинските цели 
и функции; 

– Създаването в обществото на крайно негативна оценка към 
бившите служители на Държавна сигурност създава съответно не-
гативна настройка въобще към служителите на разузнаването и кон-
траразузнаването; 

– Разкриването на агентите на разузнаването и контраразузна-
ването и непрекъснатите обвинения в нарушаване на Закона за спе-
циалните разузнавателни средства парализират специалните служ-
би в използването на тези две основни средства в оперативната им 
работа;

– Лошото материално обезпечаване на служителите на разузна-
ването и контраразузнаването, особено на фона на мощната органи-
зирана престъпност, води до корупция в техните редове – явление, 
непознато от близкото минало; 

– Служителите на разузнаването и контраразузнаването са под-
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ложени на политически, медиен или друг групов натиск, зад който 
често стоят икономически интереси, което им пречи в работата. 

Като причини за тези негативни явления могат да се изтъкнат: 
грешки на прехода; умишлени действия на външни и вътрешни по-
литически, икономически и криминални сили, заинтересовани от 
разбиването и бездействието на разузнаването и контраразузнава-
нето; реваншизъм; политическа партизанщина; некомпетентност; 
непрофесионализъм. Те водят до намаляване на ефективността на 
специалните служби и не им позволяват да обезпечат и осигурят 
нормалното протичане на процесите на прехода, осъществяван в 
нашата страна. Достатъчно е да споменем, че силите на разузна-
ването и контраразузнаването реално не бяха включени в обезпе-
чаването на нормалния преход от планова към пазарна икономика 
и в недопускането на криминалното разграбване на обществена-
та собственост и на криминализираните форми на първоначално 
натрупване на капитали. И в крайна сметка, в осигуряването на 
нормалното протичане на процесите на прехода към демокрация, 
осъществяван в България.

Република България пое нов път на развитие – на демокрация-
та, на интегриране с Европа и света. Нова е и теорията и практика-
та на изграждане и гарантиране на сигурността на страната. Още в 
Концепцията за национална сигурност изрично е посочено, че бъл-
гарската държава няма да изгражда своята сигурност за сметка на 
други държави и народи, че стремежът на България е да се включи 
в европейските и световни системи за сигурност и че страната ни 
е за военнополитическо балансиране на силите на Балканите, без 
противопоставящи се съюзи. Като приоритет за гарантирането на 
сигурността на България се смята пълноправното £ членство в Ев-
ропейския съюз и НАТО и развитието на добросъседски отноше-
ния с всички съседни страни.

И при новото развитие на света, на Европа и на България по-
требностите от специализирани служби на разузнаването и кон-
траразузнаването не отпадат. Напротив, дейността на тези служби 
е полезна и необходима за нашето общество. Сложната геополити-
ческа обстановка в света изисква многостранна политическа, воен-
на и икономическа информация със стратегически характер, която 
ще позволи на държавното ни ръководство да се ориентира най-
правилно в нея. Защитата на суверенитета и независимостта на Ре-
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публика България налага получаването на своевременна разузна-
вателна информация за конфликтите на Балканския полуостров, за 
състоянието на страните, разположени на него, и тяхната политика 
по отношение на България. Балканите са център на преследване 
на геополитически интереси и тези процеси трябва внимателно 
да се наблюдават, анализират и оценяват. Това се потвърждава от 
военните действия в бивша Югославия, от гръцко-македонския 
спор, от стремежа за създаване на Велика Румъния, неоосманската 
политика на Турция, решаването на статута на Косово. Не трябва 
да има съмнение, че България е също обект на разузнавателно-ин-
формационен интерес от страна на съседните държави и особено 
от страна на Турция, Македония и Сърбия. Участието ни във воен-
ните мисии в Афганистан, Ирак, Босна и Херцеговина, независимо 
по каква линия се осъществява, изисква от военното разузнаване и 
контраразузнаване да събира и подава своевременна информация 
за тези райони, за обстановката в тях, за опасностите, които очак-
ват нашите мисии там. Заплахите за информационната сигурност 
на България предполагат ново мислене в специалните служби, ко-
ето да позволи да ги идентифицират и отразяват своевременно. От 
началото на 90-те години нараства значението на ислямския фун-
даментализъм като източник на заплаха за националната сигурност 
на България. Проблемите на националната сигурност и нейната за-
щита все повече се обвързват със защитата на правата, свободите 
и сигурността на отделните личности. Събитията в Либия, където 
Муамар Кадафи си разреши (временно) вътрешнополитическите 
проблеми с обвиняването на българските медицински сестри в 
умишлено заразяване на деца със СПИН и ги пусна след осем го-
дини, може би нямаше да станат, ако резидентурната ни група не 
бе закрита там. Този случай показва колко внимателно трябва да се 
осмисля всяко обществено събитие, за да се прецени дали е свър-
зано с националните ни интереси и сигурност и се предприемат 
своевременни мерки за недопускане на тяхното накърняване.

Същевременно разузнавателната и контраразузнавателната 
дейност излиза все по-открито извън рамките на страната и обръ-
ща по-голямо внимание на проблеми, отнасящи се до сигурността 
на района, континента и света. Борбата срещу международния те-
роризъм, наркотрафика, трафика на хора, опасността от ядрени, 
химически и стратегически оръжия, заплахите от екологичен ха-
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рактер стават вече проблеми не на една отделна разузнавателна 
или контраразузнавателна служба, а на сътрудничещите си по-
между си подобни служби на отделните страни по света. Никога 
в историята на българското разузнаване и контраразузнаване не 
е имало такова всеобхватно сътрудничество с чужди специални 
служби. Само да споменем изнесения в пресата факт, че в Бълга-
рия към настоящия момент има 43-ма официални представители 
на чужди разузнавателни служби. Непрекъснато разрастващият 
се промишлен шпионаж превръща защитата на фирмената сигур-
ност в елемент на защитата на националната сигурност и изисква 
все по-тясно взаимодействие между държавните и фирмени кон-
траразузнавателни служби. 

Промяната на собствеността, която се извърши и извършва в 
България, не намалява интереса към икономическото £ състояние от 
страна на чужди специални служби и на чужди фирми. Те се опит-
ват да събират разностранна икономическа, финансова и правна ин-
формация, която им дава предимства в участието им в приватиза-
ционните процеси, протичащи в страната, в конкурентните борби 
за настаняване на нашия пазар, за сключване на изгодни сделки и 
т.н. Може определено да се твърди, че всеки партньор на наша дър-
жавна или частна фирма се стреми негласно да изучава и получава 
информация, свързана с техните интереси и стремеж към печалба. 
При това някои от тях използват прийоми на класическия шпионаж 
или методи на нелоялната конкуренция. Това поражда естествената 
реакция за създаването и използването на възможностите на звена 
по сигурността към фирмите, които да ги предпазват от опитите на 
чужди служби и фирми да проникват в техните тайни и да им на-
насят вреди или лишат от възможността за по-добри печалби. Този 
процес тече понастоящем с бързи темпове в страната. 

Двадесет и първи век поставя пред разузнавателните и кон-
траразузнавателните служби в България нови претенции, свързани 
с глобалните промени, настъпващи в света, в Европа и конкретно 
в нашата страна. От тях се изисква непрекъснато усъвършенстване 
и развитие. На този етап няколко фактора имат важно значение за 
повишаване ефективността на българското разузнаване и контра-
разузнаване.

На първо място, това е законодателното уреждане на проб-
лемите на разузнаването и контраразузнаването. Факт е, че 
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постепенно нашето законодателство реши задоволително въп-
роса за защитата на националната сигурност. То започна с прие-
мането на Закона за МВР, Закона за ДАНС, Закона за специал-
ните разузнавателни средства и Концепцията и Стратегията за 
национална сигурност. Този процес на законодателно уреждане 
на проблемите по защитата на националната сигурност приклю-
чи през 2015 г., когато се приеха от Народното събрание: Закон 
за Държавна агенция „Разузнаване“ (дотогавашна „Национална 
разузнавателна служба“); Закон за военното разузнаване (служ-
ба „Военна информация); Закон за Национална служба за ох-
рана (на подчинение на президента) и Закон за управлението 
и функционирането на системата за защита на националната 
сигурност. Преминаването на Държавна агенция „Разузнаване“ 
(ДАР) на подчинение на Министерския съвет и създаването на 
Съвет по сигурността към Министерския съвет с ръководител 
министър-председателя съсредоточава управлението на систе-
мата за сигурност в изпълнителната власт, което създава по-го-
ляма оперативност и ефективност в тяхната дейност. 

Тези структурни реформи създават като цяло добра зако-
нова рамка за реално осъществяване на основните цели и зада-
чи на разузнаването и контраразузнаването. В това отношение 
трябва да се предприеме още една крачка – да се решат нор-
мативно въпросите, свързани с функциите, целите, задачите, 
организацията и дейността на фирмените звена за сигурност, 
правните им възможности за ползването на средствата и мето-
дите за защита на фирмената сигурност. Приетият през 2004 г. 
Закон за частната охранителна дейност не разреши докрай този 
проблем. Непрекъснато разрастващият се промишлен шпионаж 
превръща защитата на фирмената сигурност в елемент на защи-
тата на националната сигурност и изисква все по-тясно взаимо-
действие между държавните и фирмените, по същество – кон-
траразузнавателни служби. Приемането на нормативни актове 
в тази област ще уеднакви правната основа на тяхната дейност 
и ще засили държавния контрол върху бързо растящия брой от 
подобни звена в частния сектор. Това ще се отрази положително 
не само върху сигурността на отделната фирма, но и върху ико-
номическата сигурност в страната. Защото националните инте-
реси все повече ще се изразяват и чрез интересите на частните 
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фирми, които в условията на нормалното пазарно стопанство 
имат преобладаващо влияние върху икономическото развитие 
на страната.

На второ място, трябва да се определят ясно основните на-
правления в дейността на разузнавателните и контраразузна-
вателните служби. Не трябва да се поддаваме на прокарваните 
в света тенденции за приоритет на борбата с тероризма. Или пък 
на упреците, че не се отделя достатъчно внимание на борбата с 
шпионажа. Положението в страната, ситуацията в която се нами-
ра обществото ни, националните интереси налагат на сегашния 
етап основните сили и средства на разузнаването и контраразузна-
ването да бъдат насочени към подпомагане на икономическото 
развитие на страната. Тоест – икономическото направление в 
тях сега трябва да бъде водещо. Тяхната енергия трябва да бъде 
част от енергията на властите в страната и на българския народ за 
излизане от икономическата криза, в която се намираме. И която 
влече след себе си тежки политически, идеологически и духовни 
проблеми. Всяко друго твърдение не отговаря на потребностите 
на обществото. Икономическото направление в българското раз-
узнаване и контраразузнаване може със своите специфични сили, 
средства и методи да съдейства на тенденциите за преодоляване на 
тази криза и те трябва да се използват най-рационално и ефектив-
но. Това ще изисква в разузнаването да се засили икономическото 
направление и то да събира информация за състоянието на държа-
вите и чуждите фирми, които желаят да поддържат икономически 
връзки с България. То ще защитава интеграционните интереси на 
страната в основните международни икономически организации, 
ще предупреждава нашите икономически субекти за външните за-
плахи и опасности, ще подпомага наши фирми и предприятия в 
засилване на икономическите им връзки с чужди контрагенти, в 
печелене на сделки и проекти в чужбина. В определени рамки то 
може да се занимава и с научно-техническо разузнаване, което да 
подпомага държавните и частни фирми в тяхното технологично и 
производствено развитие. Това направление ще изучава външни-
те кредитори и инвеститори, за да не се допускат провали и фа-
лити. Същевременно контраразузнаването ще води непримирима 
борба с корупцията, разхищенията и кражбите, няма да допуска 
приватизационни сделки в ущърб на икономиката ни, ще наблюда-
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ват оперативно финансово-кредитната ни система, ще подпомага 
процеса на намаляване до минимум на сивата икономика в стра-
ната, ще разкрива своевременно вътрешните заплахи и опаснос-
ти за националната ни икономика. В тази област трябва да бъде 
най-тясно взаимодействието и сътрудничеството на ДАНС с МВР. 
Икономическото направление в разузнаването и контраразузнава-
нето трябва да постави на нова, много по-ефективна основа вза-
имоотношенията и сътрудничеството с фирменото разузнаване и 
контраразузнаване в страната. 

Другото основно направление, по което трябва да работят спе-
циалните служби на България, е ислямският фундаментализъм 
и тероризмът, който се провежда на тази основа.

Прокарваните тенденции, че в България няма условия за проя-
ви на радикален ислямски фундаментализъм, че ние сме един обе-
тован остров, който не е заплашен от тероризъм, действа успокои-
телно на обществото ни, но не отговаря на реалността. Това е така 
поради наличието на външни и вътрешни фактори, действащи в 
тази насока.

Кои са външните фактори? 
Глобални. Свидетели сме в последните години, че общест-

вено-политическата обстановка в света доведе до разрастване на 
световния тероризъм, провеждан на основата на ислямския фунда-
ментализъм, до невиждани до сега граници.  

Регионални. Разрастването на ислямския фундаментализъм 
в Турция и нейната все по-агресивна неоосманска политика води 
до нарастване влиянието на тази идеология върху мюсюлманското 
население в страната. 

Ислямски фундаменталистки организации. Световни, регио-
нални и какви ли не други организации, които нахлуха в нашата 
страна в годините на прехода разпространяват легално и нелегално 
своите фундаменталистки идеи сред мюсюлманите в нашата стра-
на.

Бежанският проблем. Нахлуването в Европа, включително и в 
България на огромния поток от бежанци е канал по който Ислям-
ска държава и други терористични организации проникват в тях.

Ние се успокояваме, че в България няма досега прояви на те-
роризъм на основата на ислямския фундаментализъм. Опитът, оба-
че, от САЩ, от Русия, от Испания, Франция и други страни показ-
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ва, че терористичните организации, преди да се задействат в тези 
страни, първо създават свои позиции в тях, в съответния район, 
град, където замислят или вече подготвят извършването на теро-
ристичен акт. Това са техни, нека се изразя професионално, агенти 
или доверени лица, които постоянно или временно живеят в съот-
ветната страна и които ще играят спомагателна, но много важна 
роля при осъществяването на терористичния акт. И смея да твърдя, 
че точно това сега се извършва в България – вербува се агентура 
от местното население, внедрява се агентура от чужбина, наемат 
се квартири, вкарва се оръжие, подготвят се документи, изучава се 
обстановката в страната, в евентуални райони и дори конкретни 
обекти. И когато терористичният център насочи своето внимание 
към България, той ще има вече необходимата база, за да пристъпи 
към конкретната организация на терористичния акт. 

Тези външни фактори щях да ги подмина, ако не са налице ня-
колко вътрешни фактора, които превръщат заплахата от радикални 
прояви на ислямския фундаментализъм в реалност. Кои са те?:

Смесването на панислямизма с пантюркизма сред част от бъл-
гарските мюсюлмани води до протурски национализъм и създава 
основа от идеи, възгледи, чувства и настроения, които при опре-
делена ситуация биха тласнали отделни групи и лица от тях към 
по-радикални политически прояви. 

Засилването на фундаменталистките идеи и настроения сред 
мюсюлманите. Двата съдебни процеса в Пазарджик показват, че 
част от българските имами  и техни последователи са  разпростра-
нители на идеите на радикалния ислям и склонни към ангажиране 
с идеите и практиката на Ислямска държава. 

Увеличава се броят на мюсюлманите шиити в България. А ши-
итството лежи в основата на  ислямски фундаментализъм. 

В страната действат полулегално или нелегално мюсюлман-
ски религиозни секти, някои от които са с фундаменталистки ук-
лони.

Стотици деца с финансовата подкрепа на задгранични ис-
лямски организации получиха религиозно образование в Турция, 
Саудитска Арабия, Египет, Сирия, Йордания. Те се връщат с ре-
лигиозни познания и практикуват чужди на традиционната за бъл-
гарските мюсюлмани сунитска вяра. Не знаем колко от тях са вече 
обвързани с ислямски фундаменталистки, в това число и крайно 



221

радикални идеи и организации. Знаем обаче, че вече 130 души от 
тях са действащи имами.

В България живее вече компактна маса от араби – едни по-
стоянно, а други временно. Никой не ни гарантира, че някои от 
тях не са обвързани с ислямски фундаменталистки и радикални 
организации или че са отседнали в България по указания на тези 
организации. 

И не на последно място трябва да посочим използването на 
мюсюлманската религия за етническо обособяване на мюсюлма-
ните в България. Политиката на ДПС и подобните на нея етниче-
ски организации за културно, икономическо и политическо обосо-
бяване води до отчуждение на мюсюлманите. След подписването 
на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, 
те водят борба да се признае наличието на турско национално мал-
цинство в нашата страна. Сега вече теоретизират, че България е 
мултиетническа държава. Очевидно има сили, които се стремят 
да откъснат мюсюлманското население от националния български 
организъм. Крачката към исканията за турска автономия на тери-
торията на нашата страна е много близо. Да припомням ли устава 
на нерегистрираната Турска демократична партия на Адем Кенан, 
в който се говори за федеративно устройство на България, в която 
ще има републики и автономии със собствени културни и админи-
стративни уредби. А световната практика, и особено тази на Бал-
каните, показва, че пътят към тази цел  много често е осеян с кръв 
и насилие.

Ето тези вътрешни фактори предизвикват в обществото трево-
га, че са налице в страната организации, групи и лица които, воде-
ни от своите националистически и религиозни идеи и настроения, 
биха се поддали на влиянието на радикалния ислямски фундамен-
тализъм и от тези позиции биха се ангажирали с антиконститу-
ционни, политически, екстремистки, сепаратистки, включително 
и терористични прояви. И на този проблем трябва да се обърне 
сериозно внимание от разузнавателните и контраразузнавателни 
служби в страната.

Един важен проблем, който стои пред специалните служби и 
обществото ни, е да се заеме правилна позиция по отношение на 
политическото контраразузнаване (или както се нарича още поли-
тическата полиция). Независимо от това какво наименование ще £ 
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се даде, то традиционно е част от контраразузнавателната служба 
във всяка държава по света. В нашата страна това е Служба за за-
щита на вътрешната сигурност, която сега функционално, органи-
зационно и структурно е в рамките на ДАНС. Нашата страна има 
нужда от институция, която да защитава вътрешната £ сигурност. 
Защото в условията на демократизма и плурализма обществото 
не може да бъде безразлично към различните антиконституцион-
ни групи и организации, които възникват на националистическа, 
религиозна, сепаратистка, неофашистка или друга основа. Защо-
то Конституцията и Законът за политическите партии забраняват 
определени видове партии и движения. Защото в определен мо-
мент дадена партия или група може да си постави за цел незакон-
на, включително насилствена смяна на държавната власт. Защото 
трябва своевременно да се долавят процесите във вътрешната об-
становка, които застрашават установения конституционен строй. 
И ако обществото иска, защитавайки своите интереси, да не се до-
пускат подобни прояви на отделни лица, групи и организации, то е 
длъжно да създаде и поддържа институция, която да разкрива тези 
вредни за самото него прояви, да ги предотвратява и пресича свое-
временно. Такава институция е политическата полиция. 

Демократичното общество, осъзнало необходимостта от та-
кава служба, не се страхува от нея, щом дейността £ е подчинена 
на принципите на надпартийност, законност, демократичност и об-
ществен контрол. Но то е болезнено чувствително, когато тя почва 
да се ръководи в своята дейност от политическата воля на една 
партия и прилага политическата целесъобразност като свой прин-
цип. Тогава тя неминуемо излиза извън рамките на законността и 
демократичността и започва да защитава не националните инте-
реси на страната, а партийните интереси на управляващата пар-
тия и лично на нейния партиен ръководител. Такава политическа 
полиция може да съществува само в тоталитарното общество, т.е. 
в това общество, в което е установен:1) политически монопол на 
една партия, водещ до срастването £ с държавата; 2) монопол на 
държавната собственост и 3) монопол на една идеология – усло-
вия, които липсват сега в нашата страна. Политическото контра-
разузнаване в демократична България трябва да бъде национален 
институт, който ще защитава интересите на цялото общество въз 
основа на действащите закони. И, разбира се, върху неговата дей-
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ност е необходимо да бъде осъществяван постоянен парламента-
рен, вътрешноведомствен и граждански контрол.

Ако се вгледаме по внимателно в обществено-икономическото 
и политическо развитие на страната ни, ще забележим, че има при-
знаци, говорещи за стремеж в някои сили да възстановят отделни 
елементи на тези монополи. Например опитът за възстановяване 
на системата на номенклатурния подход при подбора и управле-
нието на кадрите, за съвместяване на партийни и държавни длъж-
ности и дейности, за подчиняване на силовите министерства и на 
средствата за масово осведомяване от една партия и др. Очевидно 
тези неща е доловила старата демократична Европа и за опасност-
та от тях ни предупреждава още през 1998 г. в доклада си Комиси-
ята по наблюдението на България към Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа, в който отправя 116 критики и препоръки на 
управляващите.

Все пак, изхождайки от критериите за политическата поли-
ция, не може да не ни тревожат някои факти, които, ако не ни дават 
основание да твърдим, че се възражда политическата полиция от 
близкото минало, то ни дават достатъчно аргументи, че са налице 
признаци в тази насока. Например стремежът на всяка партия, ко-
ято идва на власт, да използва ДАНС и МВР за свои политически 
цели. Известни са ни обвиненията, изнесени в медиите, че управля-
ващите партии използват ДАНС и МВР за събиране на информа-
ция за своите политически опоненти, за тяхното компрометиране 
и дискредитиране. Че се възползват от събираната икономическа 
информация, за да отслабят и унищожат икономически групиров-
ки, банки и фирми, свързани с опозиционните сили. Че събират 
и съставят „лични“ досиета на политически лидери, финансисти, 
банкери. Че дори ръководителите им събират информация и правят 
„досиета“ на хората от своето обкръжение с оглед да ги държат под 
контрол и в напрежение.

Нека приемем тези твърдения за болезнени остатъци в умо-
вете ни от близкото минало. Нека приемем, че тези твърдения са 
силно преувеличени. И все пак, те трябва да ни държат нащрек. 
Защото и една фирма да е доведена до фалит, само защото се смята, 
че е политически обвързана с друга политическа сила, това вече е 
репресия. Защото и едно досие на политически опонент да е напра-
вено със силите на ДАНС и МВР и да се ползва от управляващото 
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ръководство, това е вече нарушение на правата на човека. Защото и 
веднъж да се приложи принципът на политическата целесъобраз-
ност в оперативната дейност на ДАНС – това е вече беззаконие и 
е недемократично.

Повече, обаче, тревожи следният факт. След всяка смяна на 
политическото управление в страната започва чистка в редовете 
на ДАНС (по рано НСС) и донякъде в МВР. За да се изхвърлят 
заподозрените в пристрастност и връзка с опозицията. Това в света 
на демократичното общество го няма. Там служителят на специал-
ните служби (без най-висшите ръководители) не се вълнува много 
кой ще дойде на власт. Защото той работи не за партията, а за дър-
жавата. Защото той е професионалист, а не политик. Та когато в 
България на служителите от специалните служби им е все едно коя 
партия е на власт, тогава значи нещата са нормални. 

Това обаче, което трябва да предизвиква сериозна тревога, е 
очебийната тенденция за завръщането на делението на хората на 
„наши“ и „бивши“ (на „наши“ и „чужди“) и в резултат на това – 
подлагането на репресии на определена категория хора. Само че 
сега те се делят на „поддръжници на реформата“ и „противници 
на реформата“, или още на „привърженици и противници на де-
мокрацията“. И още една съществена разлика. Българската кому-
нистическа партия не узакони това деление, а новите демократи се 
опитват да го въведат в рамките на закони за декомунизация или 
лустрация. Вече го казах, че тази тенденция по нищо не се разли-
чава от политиката на БКП в близкото минало, когато гражданите 
на страната се деляха на привърженици и противници на социа-
лизма и се ограничаваха правата на част от тях заради миналото и 
убежденията им. 

Нещо повече. И с трите закона за досиетата се определяха ка-
тегории публични длъжности и дейности в страната, за които се 
изисква да се извърши проверка дали са били щатни служители на 
Държавна сигурност или нейни сътрудници. Без изрично да се каз-
ва, се разбира и практически се приема (и прилага), че лицата, за 
които е установено, че принадлежат към бившата Държавна сигур-
ност, не могат да заемат тези длъжности. Между другото доскоро 
това го имаше в Закона за СЕМ. Само че сега ролята на бившата 
Държавна сигурност се изпълнява от Комисията по досиетата, ко-
ято трябва да извършва съответните проверки и да дава информа-
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ция за тези лица. От тази дейност до функциите на тоталитарната 
политическа полиция разстоянието е малко.

Повишаването на професионализма на специалните служби 
е свързано непосредствено с използването на основните средства 
в тяхната дейност – агентите (секретните сътрудници) и специ-
алните разузнавателни средства. Болезненото и почти патологич-
но периодично връщане към темата за доносниците и масовото 
подслушване, приемането на законите за масово разсекретяване 
на досиетата на Държавна сигурност, скандалите „Бръмбаргейт“ 
и други подобни определено пречат на ефективното ползване на 
тези две важни средства в работата им. Това демонстративно раз-
криване на досиетата на бившите сътрудници на разузнаването 
и контраразузнаването пречи на сегашните техни служби да вер-
буват и ползват нова агентура, защото тези, които могат да им 
помагат, ще се страхуват от подобно отношение към тях в бъдеще. 
Тези истерични и необосновани кампании срещу ползването на 
специалните разузнавателни средства водят до минималното им 
прилагане, защото оперативният работник ще предпочита да не 
ги използва пред риска от евентуални скандали и неприятности. 
На обществото трябва да е ясно. В борбата срещу престъпнос-
тта не може да се мине без тях. На разузнавачите и контраразу-
знавачите им се плаща основно заради умението да ползват тези 
средства в своята дейност. Така е било, така е в цял свят, така и 
ще бъде. В противен случай все повече ще се разраства организи-
раната престъпност и корупцията, ще се увеличават терористич-
ните актове, ще се разширява наркобизнесът, ще се застрашават 
правата, свободите и животът на българските граждани. Сега един 
основен проблем, който трябва да разреши оперативният състав 
на българското разузнаване и контраразузнаване е – да възстано-
ви и създаде действащ и ефективен агентурен апарат, чрез който 
единствено може да осъществи поставените пред него задачи при 
сегашната оперативна обстановка в страната, в района и в света.

И макар и накрая, но не на последно място, трябва да се по-
сочи, че за повишаване на ефективността в дейността на разузна-
ването и контраразузнаването важно значение има подготовката 
на техните кадри. Масовото изгонване на бившите кадри на Дър-
жавна сигурност и липсата на приемственост не може да не се от-
разява отрицателно върху професионализма на новопостъпилите 
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служители. При тази ситуация те трябва бързо да усвояват тайните 
на разузнаването и контраразузнаването, да овладяват теорията и 
навлизат в практиката, да боравят с най-новите достижения на нау-
ката и техниката, да познават законите, принципите и тенденциите 
на развитие на съвременното общество. Само така те ще могат да 
защитават националните интереси на България в следващите годи-
ни на нейното развитие. Без да се влияят от това коя политическа 
сила управлява в момента страната. Служейки на цялото общество. 

Въпросът за усъвършенстването и повишаването на ефектив-
ността в дейността на българското разузнаване и контраразузнава-
не не е тясноведомствен. Той зависи от отношението на висшите 
ни държавни органи, които със своята законодателна инициатива и 
като политически ръководители трябва да им осигурят необходи-
мите условия за изпълнение на техните задачи. Той зависи и от от-
ношението на обществото ни, което, наред с изискванията си към 
разузнаването и контраразузнаването, наред с провеждането на 
ефективен граждански контрол над тях, трябва да създава и благо-
приятна общественополитическа и морална атмосфера за решава-
нето на специфичните им задачи. И разбира се, зависи от ръковод-
ството и оперативния състав на специалните служби, които трябва 
да реагират гъвкаво на промените в оперативната обстановка, да 
умеят да долавят съвременните тенденции в световното развитие 
на разузнаването и контраразузнаването и, зачитайки българския 
опит и традиции в това отношение, да търсят и намират най-ефек-
тивните пътища за усъвършенстването на своята дейност. 

Защото ни чакат предизвикателствата на ХХI век. На опти-
малното съчетание на процесите на световната глобализация с на-
ционалното ни развитие и защита на националните ни интереси.
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ЗаКЛЮЧеНИе

в последните години починаха няколко от известните и по-
пулярни в цяла България личности, които са били секретни сът-
рудници на Държавна сигурност. сред тях са: художникът-ка-
рикатурист, режисьорът на „Тримата глупаци“ проф. Доньо 
Донев (2007), писателката – академик вера мутафчиева (2009),  
певецът и кмет на Раднево Нончо воденичаров (2009), писателят 
Георги алексиев (2011), историкът – проф. Георги Бакалов (2012), 
известният телевизионен журналист александър авджиев (2012), 
незабравимият актьор Тодор Колев (2013), митрополитите Ки-
рил – варненски (2013) и Натанаил – Неврокопски (2013), журна-
листът и писател Петър Кожухаров (2015), литературният кри-
тик атанас свиленов (2015), директорът на агенция „митници“ 
генерал ваньо Танов (2016), доайенът на нашата журналистика 
Петко Бочаров (2016), няколко член-кореспонденти и професори. 
Починаха и двама служители на Първо главно управление – голе-
мият телевизионен режисьор Хачо Бояджиев (2012) и изключи-
телният журналист Горан Готев (2015). 

Когато си отидоха от този свят, имената им като сътрудни-
ци на Държавна сигурност бяха вече огласени. Те обаче бяха изпра-
тени не само от техните близки и приятели, но и от много хора, 
от медиите, от обществото ни с почест и уважение, с преклоне-
ние и респект пред техните дела, пред техния талант, обществе-
на ангажираност и достойно изживян живот. мисля, че това е 
най-реалното и обективно отношение на обществото ни към сът-
рудниците на Държавна сигурност, а и към самата нея. Това е и 
отговор към всички онези политици, „историци“, журналисти, со-
циолози, политолози и какви ли не „псевдодемократи“, които раз-
махват „плашилото“ Държавна сигурност в общественото прос-
транство. Бумерангът действително се завърна. Изнасянето на 
имената на сътрудниците на Държавна сигурност накара хората 
да се замислят, да преоценят нападките и обвиненията срещу Дър-
жавна сигурност. Да търсят обяснение и отговор на въпроса защо 
тези хора са помагали на Дс. При това доброволно и без да имат 
съществени материални облаги от тази си връзка. Както ми приз-
на мой познат: „Имах отрицателно мнение към Дс. Но след като 
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прочетох какви агенти сте вербували, промених мнението си“. а 
един известен професор ми каза: „Бях смутен и разстроен, че ще 
ми се изкара името от Комисията по досиетата. Но след като 
видях какви мои колеги и приятели са били също агенти – не само 
се успокоих, но и изпитах гордост, че и аз съм между тези хора“.

Явно вече настъпва обрат в обществената оценка за Дър-
жавна сигурност. Той проличава не само в начина на изпращането 
на починалите секретни сътрудници. виждаме го и във факта, 
че „осветени“ вече сътрудници се издигат в йерархията на за-
конодателната, съдебната и изпълнителната власт. Че стават 
академици, професори, ректори, декани, ръководители на катед-
ри във висшите училища. Че ги избират за депутати, кметове, 
общински съветници. Че стават почетни граждани на по-големи 
и по-малки градове. Че вярващите православни продължават да 
тачат и уважават своите митрополити, а съюзните ръковод-
ства на евангелските църкви се отнесоха спокойно и с разбиране 
към своите пастори – бивши агенти. Че са създатели или сред ос-
нователите на висши и средни училища, на проспериращи фирми и 
предприятия. Че стават директори на театри, на предприятия, 
на училища. Че постигат нови успехи в творческото си развитие. 
Че получават от най-различни инстанции ордени, медали, отли-
чия за заслугите им в областите, в които са работили и работят. 
Че са сред най-добрите журналисти, които продължават да се 
използват от телевизиите и радиата, от вестници и други медии, 
а политици, общественици, политолози, социолози и какви ли не 
други, се стремят да участват в техни предавания. всичко това 
става с очевидната подкрепа на заобикалящите ги колективи, 
на обществени групи и организации, на собственици на медии, на 
държавни и местни институции, на обикновените хора. Дори и на 
политически лидери, които публично са говорили срещу Дс. Тази 
промяна пролича и във факта, че Конституционният съд през 
2013 г. отхвърли като антиконституционно изискването, зало-
жено в Закона за радиото и телевизията, членовете на съвета за 
електронни медии „да не са били щатни или нещатни сътрудници 
на бившата Държавна сигурност“. Пролича и във факта, че вече 
има два законопроекта, внесени през април 2016 г. в Народното 
събрание с предложение да се отмени Законът за досиетата и да 
се закрие Комисията по досиетата. 
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Че е настъпил такъв преломен момент в общественото 
мнение, разбрах и при едно скорошно интервю, дадено от мен 
по радио „Христо Ботев“. Журналистката бе провела две ан-
кети, които включи в предаването. Първата бе с група обикно-
вени граждани. На въпроса £ дали Дс оказва някакво влияние 
върху обществено-политическия и икономическия живот на 
страната всичките бяха категорични, че Дс е едно минало и 
този проблем не е актуален в сегашното развитие на страна-
та ни. втората анкета бе с пет-шест настоящи депутати 
от Народното събрание. На въпроса на журналистката дали 
Дс манипулира тяхното поведение и дейност като депутати, 
те бяха категорични, че това не е възможно. И тогава раз-
брах, бе обществото ни вече не се интересува така силно от 
този проблем. То се отнася със все по-голямо безразличие към 
дейността на Комисията по досиетата, към опитите на гру-
па хора да четат тенденциозно страниците от близкото ни 
минало, да поддържат версията за „злокобната“ Държавна 
сигурност“, да правят политическа и обществена кариера на 
„антикадесарска“ основа, да оправдават своята неспособност 
за справяне с възникващите проблеми.

И си спомних за мъдрия китайски ръководител Дън сяопин. 
Когато го питат, след смъртта на мао Дзедун, няма ли да се 
посочат и разкритикуват грешките на маоизма, той отговоря, 
че няма намерение да насочва енергията на китайците към мина-
лото, защото трябва да градят своето бъдеще. И Китай тръг-
на по пътя на просперитета и благоденствието. За разлика от 
малка България, в която колосална енергия на българския народ бе 
насочена към „прочита“ на близкото минало. в която много сили, 
средства и воля бяха отделени за „разобличаването“ на социали-
зма, без никаква конструктивност, отхвърляйки всичко, свързано 
с този период от историята на съвременна България. Резулта-
тът е известен – тотална икономическа, духовна и демографска 
криза, при която вече се поставя въпросът за съществуването 
на българската нация. Затова е време действително да се сло-
жи край на Закона за досиетата и на дейността на Комисията 
по досиетата. Историята е доказала отдавна, че специалните 
служби не са причината за икономическата и духовна криза на 
обществото. Пътят за развитието на страната ни не е в охул-
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ването и оправдаването с Държавна сигурност. Този път не води 
до спасителния бряг.

Да спрем до тук. Защото и аз отделих много сили и енергия, 
за да кажа истината за Държавна сигурност, за да я защитя 
от несправедливите нападки и обвинения. Повече с този проблем 
няма да се занимавам. Защото, както е казал великият руски поет 
александър сергеевич Пушкин „… с глупаците не влизай в спор“.

22 април 2016 г.
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