ДС е искала помощ от ЩАЗИ за внедряване на нелегали на Запад
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Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването) е искало помощ от
източногерманското разузнаване на ЩАЗИ за документални образци на документи и
информация за западногерманското законодателство за получаване на гражданство с
цел да внедрява нелегали на Запад. Две от страните, към които Държавна сигурност е
проявила интерес е Германската федерална република (ГФР) и Австрия.

Това става ясно от архивни документи на Държавна сигурност, един от които сайтът de
sebg.
com
публикува онлайн.

Строго секретна справка относно: Проведените разговори с немските другари от 12 до
16 юни 1972 г. за работа по линия „Н” разкрива интересни подробности по
сътрудничеството на българската ДС с второто по сила след съветското разузнаване в
съветския блок – това на Германската демократична република (ГДР).

През 1972 делегация на ПГУ, водена от нейния началник ген. Димитър Кьосев, е
посетила Източен Берлин и централата на източногерманското Министерство на
Държавна сигурност, известно повече като ЩАЗИ.

Един от обсъжданите въпроси и размяна на информация е по едно от най-секретните
направления на работата на разузнавателните управления, а именно нелегалите, което
е закодирано под инициала „Н” в документите на ПГУ.

От страна на разузнавателното управление на българската ДС е поискано образци на
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основни документи на граждани на ГФР.

ПГУ се е интересувало от информация за западногерманското законодателство за
граждани, а така също и за регистрацията на местни и чужди граждани в Западна
Германия.

ПГУ е поискало помощ и за методите и средствата за попълването на австрийски и
западногермански паспорти.

Поискана е и информация за изработването на документално алиби за немски корен.

Интерес е проявено и към справки за лица от Гърция и Турция, живеещи в ГФР.

От източногерманска страна е поискана информация за устройване на гърци и турци в
Европа и Америка.

Изглежда и възможностите на източногерманското разузнаване не са били
безгранични, защото офицерът от ЩАЗИ определен за контакт по линия „Н” е споделил
с българския си колега от ПГУ, че трудно са се намирали проверени кандидати за
нелегали.

Разузнаването на ЩАЗИ също така е изпитвало недостиг на образци на от документи на
западните страни, както и данни за регистрацията и право на работа там.

Документът е включен в разширеното електронно издание на сборника „Държавна
сигурност и ЩАЗИ”
на Комисията по досиетата, 2014 г.
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