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  От 1990 г. общественността в България  получи достъп 

до значителен брой документи за годините на Студената война, 

съхранявани в различни държавни, политически, дипломатически 

и други архиви. Сред тях бяха редица ценни документални 

свидетелства за Близкоизточния конфликт - най-продължителната 

въоръжена регионална конфронтация в съвременната 

международна история. 

  Предлаганото документално издание съдържа 255 

документи с общ обем от над 1500 страници, издирени и подбрани 

от различни български архиви. Основна цел на съставителите и 

редколегията бе да се създаде богата и представителна 

документална колекция с разнообразна политическа, 

дипломатическа, военна и разузнавателна информация за 

историята на Близкоизточния конфликт и еволюцията на 

българската политика по този въпрос.  

  При проучване на архива на ЦК на БКП бяха открити 

важни документални свидетелства за процеса на взимане на 

решения от управляващите кръгове в Политбюро и ЦК на БКП. В 

същото време, много от архивните материали предоставят 

интересна поверителна информация за позициите, различията и 

личностните особености на редица арабски лидери. За пръв път в 

предлаганата публикация се публикуват някои секретни 

резолюции и доклади от поверителния архив на Министерския 

съвет, които бяха декласифицирани от междуведомствена 

държавна комисия през юни 2004 г., в съгласие с чл. 34 и § 9 от 

Закона за защита на класифицираната информация от 2002 г. 

Специално за  това издание, през 2005 и 2006 г. бяха 



 2

разсекретени по наше искане редица материали от архива на 

министерството на вътрешните работи (в това число 

разузнавателни и контраразузнавателни сводки, получавани от 

КГБ в Москва), както и от архива на министерството на външните 

работи (включително входящи и изходящи шифрограми от 

кореспонденцията с българските посолства в Багдад, Дамаск, 

Кайро, Тел Авив и представителството на страната ни към ООН в 

Ню Йорк). 

  Въпреки, че засега не съществува единен международно 

признат модел на класификация на Близкоизточния конфликт1, с 

цел за по-удобно и прегледно ползване на документалната 

колекция редколегията на сборника раздели предлаганите 

архивни документи в пет хронологични раздели. Всеки от тях 

следва острите фази на въоръжена конфронтация в Близкия изток 

в годините на Студената война – Суецката криза (1956), 

Шестдневната война (1967), Октомврийската война (1973), 

израелската операция “Мир за Галилея” в Ливан (1982). Една 

четвърт от всички документи са представени и в превод на 

английски, каквато бе практиката и при предходните наши 

двуезични документални издания2. Друга част от колекцията са в 

оригинал на английски, френски или руски език. Останалите 

документи на български език са придружени с резюмирани 

информации на английски език във вид на “дескриптор”, където са 

описани съдържание, ключови теми, автор и вид на документа. 

Няколко от включените документи са били публикувани в двата 

                                                 
1 Периодизацията на междудържавния арабско-израелски конфликт обикновено 
се определя от 5 или 6 войни за периода на Студената война (Войната за 
независимост 1948-1949, Суецката криза 1956, Шестдневната война 1967, 
Войната на изтощение 1969-1970, Октомврийската война 1973, Операция “Мир 
за Галилея” 1982). Някои автори говорят за единeн въоръжен конфликт с 
няколко фази на ескалация/деескалация, подобно на Стогодишната или 
Тридесетгодишната война в средновековна Европа [Netanel Lorch, “A 
Comparative History of the Arab-Israeli Conflict”, Revue Internationale d’Histoire 
Militaire, No. 42 (Tel Aviv, 1979), p. 148; Jehuda Wallach, “The Arab-Israeli Conflict – 
An Israeli view”, ACTA, No. 14, t. II, (Ottawa, 1989), p. 769]. Вътрешнодържавният 
еврейско-арабски конфликт в Палестина има своя собствена класификация.  
2 Преведените на английски език документи са обозначени в съдържанието с 
допълнителния знак . 
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наши предишни интерактивни сборници, създадени съответно 

през 2002 и 2005 г. с финансовата и професионална подкрепа от 

Международния исторически проект за Студената война към 

Центъра “Удроу Уилсън” във Вашингтон.3  

  Българската историографска школа по проблемите на 

Близкия изток е създадена през 60-те години на ХХ век с две 

паралелни направления – Арабистика и Ислямознание (най-

изтъкнат представител проф. Йордан Пеев4) и Съвременна 

международна история (най-изтъкнат представител проф. 

Христина Мирчева). През 60-те – 80-те години на миналия век 

повечето от публикациите логично са посветени на историята и 

политиката на арабските народи, докато от началото на 90-те 

години положението се променя в полза на публикации за Израел 

и развитие на изследванията и преподаването по новата 

дисциплина Хебраистика. 

  През последните две десетилетия Близкоизточният 

конфликт е изследван в няколко оригинални български 

монографии.5 Българската политика в Близкоизточния регион 

обаче по-скоро е инцидентно засягана в няколко публикации по 

време на комунистическото управление.6 Отделни аспекти на 

политическите проблеми на Близкия изток и българската политика 

към конфликта в този регион са били предмет на изследване в 

                                                 
3 България и Студената война. Документи от личния архив на Тодор Живков 
(Док. №№ 27, 40, 44, 94, 101, 180, 190, 209, 219, 222, 223); Българските 
разузнавателни и контраразузнавателни служби в годините на Студената 
война (Док. №№ 39, 50, 167, 183, 191, 213, 215, 224, 227, 229, 230, 245). 
4 Вж. Арабистика и Ислямознание, т. 1, Изследвания в чест на 60-годишнината 
на проф. Йордан Пеев, (Издателство на СУ “Кл. Охридски”, 2001). 
5 Дора Калчева, САЩ и арабско-израелският конфликт. 1947-1967, 
(Издателство на СУ “Кл. Охридски”, 1989), Огнян Аврамов, Арабско-
израелският конфликт. Военни аспекти, (София: Славика, 1995), Христина 
Мирчева, Близкият Изток: Интереси, амбиции, конфликти, 1948-1988, 
(София: Везни-4, 1998); Между две интифади: Конфликтът в Близкия изток в 
най-ново време. 1989-2004, (София: Софи-Р, 2005); Владимир Чуков, 
Ислямският фундаментализъм, (София: Изток-Запад, 2004). 
6 Йордан Пеев, “Към въпроса за българо-арабските отношения след Втората 
световна война”, В: България в света от древността до наши дни, ч. 2, 
(София: Наука и изкуство, 1979), с. 457-463; Красимира Митовска, “България и 
Суецката криза”, В: Международни отношения и външна политика на 
България след Втората световна война, (София: Издателство на БАН, 1982), 
с. 157-200. 
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отделни студии и обобщителни справки за служебно ползване, 

подготвени в специализираните научни центрове, обслужвали 

нуждите на ЦК на БКП и Министерството на външните работи.  

  В началото на 90-те години издателството на Софийския 

университет публикува, на основата на нови архивни източници, 

първото оригинално изследване за емиграцията на български 

евреи в Палестина в следвоенния период.7 Изненадващо за 

някои, но адекватно на актуалното състояние на българското 

общество, в годините на прехода се разгоря оживена дискусия за 

“приноса” при спасяването на българските евреи в старите 

предели на България по време на нацисткия геноцид срещу 

еврейството в Европа. Показателен и парадоксален е например 

фактът, че в продължение само на няколко години един и същ 

български автор “еволюира” с две противоположни тези по този 

въпрос. В първата си публикация от 80-те години той решително 

заклеймява “антисемитската” политика на цар Борис ІІІ, който 

“подкрепял нацистката расистка теория”. Десетилетие по-късно в 

друга статия същият учен твърди, че спасяването на българските 

евреи се дължи на усилията на “Царя-Обединител”8. Всъщност 

нито една от тези крайни тези не отговаря на обективната истина. 

  В края на 90-те години на миналия век е публикувано и 

първото оригинално монографично изследване за българо-

арабските отношения. Негов автор е един от водещите български 

дипломати - арабисти Киряк Цонев, който през последните 

четиридесет години е заемал различни постове в посолствата на 

България в Сирия, Египет, Алжир и Мавритания, бил е и началник 

на отдел “Арабски страни” в Министерството на външните 

работи.9 Авторът на настоящата встъпителна студия също е имал 

                                                 
7 Бойка Василева, Евреите в България. 1944-1952, (Издателство на СУ “Кл. 
Охридски”, 1992). 
8 Сравни: Стоян Рачев, “Борбата на българския народ за спасяване на евреите 
от унищожение през Втората световна война. 1939-1944”, В: Проучвания за 
историята на еврейското население в българските земи ХV-ХХ век, (София, 
1980); Стоян Рачев, “България във Втората световна война”, Български военен 
преглед (Спец. брой, София: Военно издателство, 1994). 
9 Киряк Цонев, Българо-арабските отношения. Факти и анализи, (София: 
Парадигма, 1999). 
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възможността да допринесе към дискусията за българската 

близкоизточна политика. Тази тема е разгледана, на базата на 

новоизследвани политически и дипломатически документи, в 

отделна глава в неговата монография за военнополитическите 

конфликти и България.10 В най-новата документална публикация 

на автора от септември 2006 г. за българските оръжейни доставки 

за страните от Третия свят са поместени други над двадесет 

новоразкрити документи за българо-арабските отношения, 

съхранявани в поверителния архив на Министерския съвет11. 

  Английската версия на увода към предлаганата 

документална колекция е значително по-разширена поради две 

съществени обстоятелства. Западният читател, дори когато е 

професионален учен или експерт, сравнително малко познава 

специфичните особености и конкретните (включително 

персонални) фактори, които определят българската политика през 

втората половина на ХХ век. Все още в западната историография 

продължават да битуват някои остарели шаблонизирани и твърде 

опростени представи за комунистическа България, представяна 

единствено като “най-верният съветски сателит”. Това налага 

малко по-подробно описание на мотивите, позициите, дискусиите, 

еволюцията и реалните действия, характеризиращи българската 

политика към Израел, арабските държави и отделните 

палестински съпротивителни организации в различните периоди 

на Студената война. От друга страна, чеждустранният читател 

няма възможност да се запознае детайлно със значителния обем 

от български архивни документи, за които има само реферативна 

информация на английски език. И в българската, и в английската 

версия на тази уводна студия при цитирания и позовавания на 

други извори се използва утвърдена в съвременните 

международни издания методика на основата на т. нар. Chicago 

                                                 
10 Йордан Баев, Военнополитическите конфликти след Втората световна 
война и България, (София: Военно издателство, 1995), с. 271-299. 
11 Jordan Baev, “Bulgarian Arms Delivery to Third World Countries. 1950-1989”, PHP 
website update (Zurich, 17 September 2006) – www.isn.ethz.ch/php .  

http://www.isn.ethz.ch/php
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Manual, сходна с други чуждестранни методики като UK House 

Style Guide. 

 

1. 1944-1956 
 

Непосредствено след установяване на про-

комунистическо правителство на 9 септември 1944 г. в България 

въпросът за евентуалното създаване на еврейска държава в 

Палестина става предмет на дискусии, както сред 

представителите на правителството на Отечествения фронт, така 

и вътре в еврейската общност в страната. На 22 септември 1944 г. 

министърът на външните работи проф. Петко Стайнов декларира 

правото на свободна емиграция на български евреи за Палестина. 

Министърът на пропагандата Димо Казасов обявява 

положителната позиция на управляващото коалиционно 

правителство към създаване на независима еврейска държава. 

През октомври 1944 г. се провеждат паралелни конференции на 

ционистките и про-комунистическите еврейски организации. 

Възстановена е дейността на Палестинския комитет в страната, 

чиято основна цел става организирането на еврейска емиграция 

за Палестина. В началото на декември 1944 г. Давид Бен Гурион 

посещава България и беседва с българския премиер Кимон 

Георгиев. В писмо до вътрешния министър Антон Югов той 

призовава за премахване на бюрократичните спънки за масова 

емиграция на български евреи. [Док. № 2]. Всъщност, ционистките 

организации недооценяват особеното международно-правно 

положение на България и дипломатическият натиск, оказван от 

Великобритания, срещу масовата еврейска имиграция в 

началните следвоенни години. [Док. № № 8-10]. 

  През април 1947 г. българска делегация, водена от д-р 

Минчо Нейчев и Стела Благоева, участва в работата на 

конференцията на Интерпарламентарния съюз в Кайро. При 

завръщането си в България Благоева донася меморандум за 

положението в Палестина, подписан от президента на Световната 
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ционистка организация проф. Хаим Вайцман и от председателя на 

Изпълнителния комитет Давид Бен Гурион. На 14 април 1947 г. 

българската делегация подготвя обширен доклад за 

политическото и етническо състояние в Палестина.12 Интересно е 

да се посочи, че сред българската делегация е внедрен под 

прикритие офицер от военното разузнаване. В детайлен доклад 

след завръщането си той съобщава данни за нелегалните 

въоръжени ционистки организации в Палестина (Иргун цвай 

легуми и групата Щерн), които са предприели терористични 

действия срещу представителите на британската администрация. 

Според информацията, получена в Хайфа от член на нелегалната 

ционистка съпротива, роден в България,  територията на 

Палестина се е превърнала в “бойна зона” в борбата срещу 

“британския империализъм”. Съгласно доклада, Египет е бил едно 

от най-уязвимите места в  стратегическата отбрана на 

Британската империя, като се отчита също и наличието на богати 

петролни находища в района на Близкия изток.13 

  През март 1948 г. след доклад на министър-

председателя и лидер на комунистическата партия Георги 

Димитров, Секретариатът на ЦК на БРП (к) приема решение в 

подкрепа на създаването на еврейска държава в Палестина и за 

сътрудничество между ционисти и комунисти. [Док. № 11]. Само за 

половин година, от 25 октомври 1948 до 16 май 1949 г. 32 106 

български евреи заминават за новата държава Израел. [Док. № 

17]. В следващите три години още над 3 000 български евреи 

също отпътуват за Израел.14 Временното израелско правителство 

отправя искане през юли 1948 г. за признаване на новата 

еврейска държава. На 29 ноември 1948 г. българското 

правителство официално признава Израел и декларира готовност 

за установяване на двустранни дипломатически отношения. [Док. 

№ № 14, 15]. Българската позиция към Израел съвпада с 

                                                 
12 ЦДА, ф. 141-Б, оп. 1, а.е. 116. 
13 Пак там, ф. 146-Б, оп. 5, а.е. 773, с. 48, 50, 70. 
14 Бойка Василева, Пос. Съч., с. 123. 
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позицията на Съветския съюз и очевидно е съгласувана с Москва, 

която оказва материална и военна помощ на израелското 

правителство.15 

  До към 1952 г. България, подобно на останалите 

източноевропейски страни поддържа борбата на еврейската 

държава “срещу британския империализъм и реакционните 

ислямски империи”. Не е случайно, че през 1951 г. кралят на 

Трансйордания Абдулла отправя предупреждение срещу “руско-

еврейската заплаха за арабския свят”.16 Напрежението в българо-

израелските отношения ескалира едва от лятото на 1955 г., когато 

на българска територия е свален израелски пътнически самолет, 

по погрешка навлязъл от Югославия във въздушното 

пространство на България. Съгласно проведените от българска 

страна разследвания, злощастният инцидент не се дължал на 

преднамерено действие, а на погрешна преценка в резултат на 

съществуващите психологически условия на “война на нерви” 

между двата военнополитически блока.17 

  Радикална промяна в отношението към арабските 

страни идва след укрепването на националистическия режим на 

полковник Гамал Абдел Насър в Египет и по време на Суецката 

криза през 1956 г. На 14 август 1956 г. българското правителство 

обявява официална декларация в подкрепа на национализацията 

на Суецкия канал от насъристкия режим. В министерството на 

външните работи се обсъжда въпроса за възможността от 

изпращане на български лоцмани за осигуряване нормалното 

корабоплаване в зоната на Суецкия канал. [Док. № 23]. В разгара 

на Суецката криза, на 2 ноември 1956 г. е публикувана нова 

правителствена декларация с призив за спиране на въоръжената 

интервенция на Израел, Великобритания и Франция. По това 

време в ЦК на ДСНМ постъпват редица молби от младежи с 
                                                 

15 Виж: Laurent Rucker, Moscow’s Surprise: The Soviet – Israeli Alliance of 1947 – 
1949, CWIHP Working Paper No. 46, (Washington 2005). 
16 ЦДА, ф. 214-Б, оп. 1, а.е. 709, с. 14. 
17 ЦВА, Велико Търново, ф. 1, оп. 3, а.е. 6, л.166-170; а.е. 7, л. 380-385; ЦДА, ф. 
1-Б, оп. 6, а.е. 2629, л. 14-21. Виж също: MAE, Paris, Archives Diplomatiques, 
Europe 1949-1955. Bulgarie, v. 44, Affaire del’avion Israelien abattu. 
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желание “да участват като доброволци в помощ на египетския 

народ”.18  

 

2. 1957 – 1967 
 

Вероятно във връзка с психологическата обстановка 

около Суецката криза и влошаването на отношенията с Израел, 

през март 1957 г. българското ръководство взима решение да 

прекрати дейността на Палестинския комитет в България с 

аргумента, че “дублирал” официалните функции на израелската 

легация в София. [Док. № 33]. Твърде възможно е решението да е 

било повлияно и от доклад на българското контраразузнаване от 8 

януари 1957 г., в който се твърди че президентът на Палестинския 

комитет Алберт Грациани бил в тесен контакт със служителя в 

Израелската легация Натан Барух, идентифициран като офицер 

от израелското разузнаване. В същото време Грациани 

“възхвалявал” израелската военна акция и разпространявал 

материали в полза на израелската позиция по Суецкия въпрос. 

[Док. № 30]. 

  След дебаркирането на 5 000 морски пехотинци от 

Шести американски флот в Ливан и паралелния десант на 2 000 

британски парашутисти в Йордания, на две поредни заседания 

през юли и октомври 1958 г. ЦК на БКП обсъжда положението в 

Близкия изток [Док. № № 38-40]. На 21 юли 1958 г. британската 

легация в София информира Форин офис за проведен стохиляден 

митинг пред сградата на дипломатическата мисия. В 

информацията се отбелязва: “Няма съмнение, че обикновеният 

българин е дълбоко уплашен от изгледа за война и макар да не 

вярва във всичко, което му казва пресата, той е останал с 

впечатление, че британското и американското правителство са 

направили нещо, което може да доведе до война.”19 

                                                 
18 ЦДА, ф. 1-Б, оп. 24, а.е. 218. 
19 Димитър Димитров, Съветска България през три британски мандата. Из 
архива на Форин офис. 1956-1963, (Лондон:BBC, 1994), с. 32. 
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  След 1956 г. страните от Варшавския договор се 

ангажират все повече с оказване на политическа, материална и 

военна подкрепа за националистическите режими в Египет, Сирия 

и Ирак. По време на посещението на египетския военен министър 

ген. Абдел Хаким Амер в Москва през ноември 1957 г. лично 

съветският партиен ръководител Никита Хрушчов увеличава 

искания от египетска страна заем за закупуване на въоръжение от 

600 милиона рубли с още 100 милиона. При посещението на 

президента Гамал Абдел Насър в съветската столица през април 

1958 г. е подписано ново споразумение за съветски военни 

доставки.20 В специалното си послание до Насър от октомври 

1958 г., с което се потвърждава решението за предоставяне на 

нови количества съветско оръжие за Египет, Хрушчов 

собственоръчно поправя формалното обръщение “Господин 

президент” с по-красноречивото “Скъпи приятелю”.21 

  След първото посещение на главнокомандващия 

съветския военноморски флот вицеадмирал Сергей Горшков в 

Египет през 1961 г. присъствието на съветски бойни кораби и 

подводници в Средиземно море значително се увеличава. През 

ноември 1962 г. във военноморската база Александрия пристигат 

първите три съветски ракетни катери 183-Р, които правят 

възможно сформирането на дивизион ракетни катери на 

египетските ВМС. Ръководител на групата съветски военноморски 

специалисти в Александрия по това време е контраадмирал Я. 

Василиев.22 

  Мощен импулс за развитието на съветско-египетските 

отношения дава посещението на Никита Хрушчов в Египет през 

май 1964 г. по повод откриването на Асуанския язовир, построен 

със съветска помощ. Свалянето на Хрушчов предизвиква 

известно безпокойство сред египетските правителствени кръгове 

[Док. № 59], но при посещението на маршал Амер в Москва през 
                                                 

20 Международная жизнь, № 9, (Москва, 1993), с. 122-133. 
21 Архив внешней политики Российской федерации, Москва, ф. 87, оп. 21, д. 
10, с. 4. 
22 Военные знания, Москва, № 7 (Москва, 1994), с. 8. 
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ноември 1964 г. му е заявено, че “смяната на лица в СССР не 

означава смяна на политиката”. Само през 1964 г. СССР отпуска 

на ОАР (Египет) кредити за 160 милиона рубли, Чехословакия – 

кредити за 19 милиона египетски лири, ГДР – за 30 милиона 

долара, Полша – за 70 милиона долара, Румъния – за 70 милиона 

долара. Според данни на българското посолство в Кайро от 

януари 1965 г., Египет получава общо 1, 233 милиарда египетски 

лири кредити, от които от Източна Европа – 558 милиона.23 Силен 

интерес към установяване на интензивно сътрудничество с Египет 

проявява и Китай, което е демонстрирано при визитата на 

премиера Чжоу Енлай в Кайро през 1963 г. Изключително близки 

лични отношения се установяват между Гамал Абдел Насър и 

югославският лидер Йосип Броз Тито след разменени посещения 

през 1961 и 1962 г., както и в рамките на Движението на 

необвързаните държави.  

  Сред страните от Варшавския договор България е най-

близко разположена до района на Близкия изток и естествено 

проявава засилен интерес към развитието на арабско-израелския 

конфликт. Въпреки обстоятелството, че българското ръководство 

по това време се отнася с известно недоверие и подозрение към 

личността и политиката на Насър (както по-късно Тодор Живков 

има определени резерви към позицията на други арабски лидери 

като Хафез Асад и Садам Хюсеин), от началото на 60-те години 

започват регулярните доставки на българско въоръжение и 

оказване на финансова и материална помощ за правителствата 

на Сирия, ОАР, Йемен и други арабски държави [Док. № № 44, 51, 

55]. През ноември 1965 г. българска правителствена делегация, 

водена от министър-председателя Тодор Живков, посещава 

Кайро и обсъжда с Гамал Абдел Насър, маршал Амер и други 

египетски лидери перспективите за разширяване на двустранните 

отношения. Няколко месеци по-късно сирийска правителствена 

делегация, начело с министър-председателя Юсеф Зуейн, е на 

                                                 
23 Дипломатически архив, София, оп. 21, а.е. 1073.  
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посещение в София. В състава на делегацията е и ген. Хафез 

Асад, по това време сирийски министър на отбраната. 

  В края на октомври 1966 г. българска военна делегация, 

водена от министъра на отбраната ген. Добри Джуров, посещава 

ОАР. Ген. Джуров има разговори със своя колега Шамши Бадри, с 

началника на ГЩ на египетската армия ген. Мохамед Фавзи, с 

министъра на военната продукция Мохамед Бишри и е приет от 

президента Насър и маршал Амер. На 31 октомври в Кайро е 

подписана дългосрочна двустранна спогодба за доставки на 

българско въоръжение за ОАР за периода 1967-1971 г. Поради 

бюрократични съображения обаче, ратификацията на спогодбата 

е отложена за края на май 1967 г. [Док. № 85] и обещаното оръжие 

и муниции не пристигат в Египет до началото на Шестдневната 

война. На 31 октомври е подписан също и протокол за 

сътрудничество между българската и египетската армия24. За 

разлика от протокола, спогодбата за военни доставки е държана в 

тайна. Поради това, в телеграма от 2 ноември 1966 г. 

американският дипломатически представител в София Джон 

Максуини информира Вашингтон, че “визитата на Джуров в ОАР 

бе просто отговор на визитата на египетския министър на 

отбраната от март”. Американският представител в София не 

може да потвърди “слуховете за продажба на военно имущество 

за ОАР”.25 

 Все по-тясното обвързване с арабските страни предопределя 

мястото на България в близкоизточния конфликт през 60-те и 70-

те години на ХХ век. В доклад до Политбюро на ЦК на БКП от 31 

май 1965 г. българският външен министър Иван Башев предлага 

преразглеждане на българската политика към Израел в 

светлината на развитието на българо-арабските отношения. [Док. 

№ 62]. Ръководството на БКП прекъсва отношенията си с групата 

на генералния секретар на Израелската компартия Самуел 

                                                 
24 ЦДА, ф. 1-Б, оп. 22, а.е. 3653; ф. 136, оп. 86, а.е. 674, 676. 
25 National Archives & Record Administration, Washington D.C., Record Group 59, 
Central Files 1964-1966, Box. 1952, POL-BUL. 
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Микунис, която отказала да подкрепи приемането на резолюция 

срещу ционизма и в подкрепа на Организацията за освобождение 

на Палестина (ООП). През 1966 г. заедно с редица други партии 

БКП подкрепя фракцията на Меир Вилнер в ИзКП, която се 

обявява против политиката на израелското правителство по 

отношение на съседните арабски страни [Док. № № 75, 77]. 

  През 1966 – 1967 г. българските дипломатически мисии в 

Дамаск, Кайро и Тел Авив увеличават значително обмена на 

информационни доклади и шифрограми относно постоянно 

нарастващото напрежение в арабско-израелските отношения и 

непрестанните гранични инциденти [Док. № № 66, 70, 72, 74, 76]. 

Докато легацията в Тел Авив обръща внимание по-скоро на 

отделни хуманитарни въпроси на български евреи, от арабските 

столици пристигат все-повече индикации за повсеместна “военна 

психоза” и увеличаващи се аргументи за израелски “военни 

провокации”. Оживено се коментира, например, въздушното 

израелско нападение през април 1967 г. над сирийската столица 

Дамаск. Показателна за разширения обем на информации от 

арабските държави е следната сравнителна таблица за получени 

в Министерството на външните работи шифрограми (в количество 

страници) за периода 1964 – 1968 г.26: 

 

Година От Кайро От Дамаск 

1964 304 278 

1965 400 282 

1966 588 433 

1967 511 475 

1968 350 440 

 

 Българската позиция в навечерието на Шестдневната война 

определено е в подкрепа на арабската кауза. В качеството си на 

непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН (1966-1967) 
                                                 

26 Дипломатически архив, оп. 5ш, а.е. 151, 188, 254, 288, 348б, 380, 447, 483, 
550, 585. 
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България играе активна роля, която е в пълен синхрон със 

съветската позиция в международната организация. Българското 

правителство поддържа искането на египетския президент Насър 

за прекратяване на мисията на ООН ЮНЕФ-1 и изтегляне на 

военния контингент на ООН от граничната зона с Израел. Когато 

на 23 май 1967 г. правителството на ОАР обявява решението си 

за затваряне на Тиранския залив, представителите на Дания и 

Канада предлагат незабавно провеждане на заседание на Съвета 

за сигурност по Близкоизточния въпрос. Представителите на 

СССР, България, Индия и Мали, по-късно подкрепени от Франция, 

Етиопия и Нигерия, се противопоставят на предложението с 

аргумента, че са необходими предварителни консултации. 

Българският представител в ООН Милко Тарабанов квалифицира 

дори направеното предложение като “опит за изкуствено 

драматизиране на ситуацията в района”.27 

 На 26 май 1967 г. новоназначеният председател на КГБ Юрий 

Андропов информира Секретариата на ЦК на КПСС в Москва за 

получена спешна разузнавателна информация относно 

подготовка на Израел за военни действия срещу съседните 

арабски държави.28 Ден по-късно съветският премиер Алексей 

Косигин споделя тази получена информация в писмо до 

американския президент Линдън Джонсън, допълвайки че в 

случай на израелска военна операция СССР “ще предостави 

помощ на страните, обект на агресия”. Въпреки, че на 28 май 

държавният секретар на САЩ Дийн Ръск уверява своя съветски 

колега Андрей Громико,  че “няма основания” за подобни 

опасения, два дни преди това американският военен аташе в Тел 

Авив е уведомил Вашингтон, че “Израел е достигнал до решение в 

подкрепа на изпреварващо нападение” срещу съседните арабски 

страни.29 Всъщност, както показват и редица други поверителни 

                                                 
27 Пак там, оп. 23, а.е. 1090, л. 6-7. 
28 Фотокопие от документа е публикувано в: Russian Foreign Intelligence, A CD 
Rom Volume (Moscow 1996). 
29 Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XIX, Arab-Israeli Crisis and 
War, 1967, (Washington D.C. 2004), p. 122, 159-160, 169. 
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анализи, САЩ и СССР не са в състояние да повлияят решително 

на своите близкоизточни съюзници, чиито дипломатически, 

политически и военни действия не са координирани 

предварително нито с Вашингтон, нито с Москва. 

  Израелското нападение срещу Египет в ранните зори на 

6 юни 1967 г. заварва българската правителствена делегация, 

водена от Тодор Живков, в подготовка да излети за Белград за 

официални разговори с югославските ръководители. Живков и 

Тито отделят основно внимание по време на срещите си на 

ситуацията в Близкия изток. В същото време, българският партиен 

и държавен лидер поддържа постоянна връзка и с Кремъл. [Док. 

№ 88]. На 9 юни 1967 г. е организирана спешна среща на 

източноевропейските ръководители в Москва. За пръв път от 1948 

г. в подобно многостранно съвещание участва и Йосип Броз Тито. 

Всички източноевропейски лидери, с изключение на румънските 

представители, приемат предлаганата декларация за остро 

осъждане на израелската военна операция. Никоале Чаушеску и 

Йон Георге Маурер единствени отказват да подпишат 

предложеният документ, като изразяват несъгласие с оценката, че 

Израел е единственият агресор, както и с предложението за 

незабавно скъсване на дипломатическите отношения с еврейската 

държава.30 

 На 14 юни 1967 г. ЦК на БКП провежда специално извънредно 

заседание, посветено на Близкоизточния конфликт [Док. № 94]. 

Същият следобед Тодор Живков говори по този проблем и пред 

народните представители [Док. № 95]. Следващите координирани 

действия на страните от Варшавския договор са в подкрепа на 

съветското предложение за свикване на извънредна сесия на 

Общото събрание на ООН. Българската делегация на 

извънредната сесия е оглавена от министър-председателя Тодор 

Живков и външния министър Иван Башев. В изказването си пред 

                                                 
30 За румънската позиция виж.: Mihail Ionescu, “The Six-Days War and the 
Relations Between Moscow and Bucharest”, In: The Cold War and the Arms Race in 
the Middle East (Tel Aviv: IDF – Department of History, 2002), p. 47-64. 
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Общото събрание на ООН на 20 юни 1967 г.31 Живков просто 

повтаря същите аргументи, използвани в речта на съветския 

премиер Алексей Косигин ден преди това. По време на сесията на 

ООН съветската делегация неколкократно организира 

многостранни и двустранни консултативни срещи с министър-

председателите и външните министри на България, Полша, 

Румъния, Унгария, Чехословакия и Югославия. Така например, на 

23 юни българският премиер Живков се среща със съветския си 

колега Косигин, а на 24 юни вечерта Алексей Косигин провежда 

извънредна среща с ръководителите на източноевропейските 

делегации (без румънските представители) за да ги информира за 

разговорите си с американския президент Линдън Джонсън. На 1 

юли 1967 г. българският външен министър Иван Башев има нова 

среща в Ню Йорк със съветския си колега Андрей Громико [Док. № 

96, 97, 99]. Според оценка на Тодор Живков месец по-късно, 

провалът на усилията за достигане на компромисна 

взаимоприемлива резолюция на сесията на Общото събрание на 

ООН за “изтегляне на израелските войски от окупираните 

територии” се дължи най-вече на погрешните възгледи на 

арабските лидери и техните представители в ООН, които силно се 

противопоставили на предложението за предоставяне на 

необходимите гаранции за съществуване на израелската държава 

и за осигуряване свободна навигация в зоната на Суецкия канал 

[Док. № 102]. 

  Проучването на секретната радиокореспонденция между 

министерството на външните работи в София и българската 

мисия към ООН в Ню Йорк в дните на Шестдневната война дава 

по-детайлна картина за българското участие в дискусиите и 

дипломатическите усилия за уреждане на Близкоизточния 

конфликт в Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН. 

Показателно за спешността на получаваната кореспонденция е 

дори фактът, че повечето от дешифрираните радиограми са 

                                                 
31 UN. A/PV.1528, 20 June 1967. 
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съхранени в първоначалния ръкописен вид, което не е обичайна 

практика  при подобна документация. Тези архивни източници 

потвърждават за пореден път изключително тясната координация 

в действията на българската и съветската делегации в ООН [Док. 

№ № 89, 93, 107, 108]. 

  Като своеобразна “демонстрация на военна сила” в 

близост до района на Близкия изток, през август 1967 г. се 

провежда най-голямото до този момент оперативно-тактическо 

учение на страните от Варшавския договор на Балканите “Родопи” 

[Док. № 101]. Учението обхваща почти цялата територия на 

България и западната акватория на Черно море от Севастопол до 

Созопол. За пръв и единствен път в историята на Варшавския 

пакт са поканени да участват и представители на югославския 

Генерален щаб. Коментирайки това, в доклад до Държавния 

департамент на САЩ от 21 септември 1967 г. американското 

посолство в Белград посочва, че мотивът на Тито “да се обърне 

към Съветския блок по време на Близкоизточната криза е 

желанието да осигури по активна подкрепа за Насър и другите 

силно притиснати свои приятели в арабския свят”.32 

  В две последователни заседания през август и октомври 

1967 г. Политбюро на ЦК на БКП обсъжда отражението на 

Шестдневната война върху глобалната конфронтация между 

двата военнополитически блока. В октомврийското заседание е 

разгледан докладът на министъра на отбраната ген. Добри 

Джуров за състоянието на Българската армия в светлината на 

събитията в Близкия изток [Док. № 106]. За пръв път в тези 

месеци доминиращата концепция за неизбежно прерастване на 

всяка военно-политическа криза в обща “ракетно-ядрена война” 

частично се допълва с хипотезата за наличието на “локални 

войни”, които могат да не доведат до глобален конфликт. 

  Ситуацията в Близкия изток след приемането на 

Резолюция 242 на Съвета за сигурност на ООН от 22 ноември 

                                                 
32 NARA, RG 59, Central Files 1967-1969, Box 1716, DEF-WP. 
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1967 г. е разгледана на специална среща на външните министри 

от Източна Европа във Варшава от 19 до 21 декември 1967 г. [Док. 

№ 109]. В разузнавателен меморандум на Държавния 

департамент на САЩ от 11 януари 1968 г. се посочва сравнително 

умерения тон на приетото комюнике от срещата на 

източноевропейските външни министри, което отразявало 

специалните възгледи на Румъния за арабско-израелските 

отношения. В комюникето, например, била пропусната 

формулировката за Израел като “държава-агресор”, а също се 

отправял призив страните от региона да признаят правото на 

независимо държавно съществуване на всяка една от тях.33 

  

 

3. 1968 – 1973 
 

След смъртта на Гамал Абдел Насър през септември 

1970 г. и няколкото последователни чистки на негови съратници от 

новия президент Ануар Садат, през 1972 г. възниква остра криза в 

съветско-египетските отношения, въпреки подписания предната 

година съюзен договор. Изненадващо за мнозина на 18 юли 1972 

г. президентът Садат издава решение за експулсиране от 

страната на всички съветски военни съветници и обслужващ 

военен персонал (според западни източници близо 20 000 души34). 

Съветските военни арсенали и бази на територията на ОАР 

преминават под изключителен египетски контрол. Въпреки 

разногласията, за периода от август 1972 до юли 1973 г. в 

навечерието на Октомврийската война срещу Израел, Съветският 

съюз изпраща за нуждите на египетската армия 100 изтрбителя 

МиГ-21, 10 средни бомбардировачи Ту-16, 60 броя ракетни 

                                                 
33 Ibidem. 
34 Виж по-подробно: Ariel Vitan, “The Soviet Military Presence in Egypt 1967-1972: 
A New Perspective”, The Journal of Slavic Military Studies, Vol. 8, No. 3, (London, 
September 1995), p. 547-551. 
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установки САМ-6, 150 танка Т-54/55, 90 танка Т-62 и друго 

въоръжение35. 

  Правителствената смяна след смъртта на Насър 

внимателно се следи и в София. В материал за българското 

висше ръководство от 2 декември 1970 г., озаглавен 

“Положението в ОАР след смъртта на Насър”, се посочва: 

“Центробежните сили в ръководството на ОАР няма да закъснеят 

да се проявят и ще наложат правителствени реорганизации... 

Сегашното ръководство на ОАР е съставено и по начин, щото да 

се използват възможностите за контакти със Запада и преди 

всичко със САЩ. Може да се очаква, че с някои свои действия, 

свързани с разрешаването на близкоизточната криза, САЩ ще се 

опитат да създадат впечатление за известна промяна в 

американската политика и да привлекат към себе си новото 

египетско ръководство.” 

  В друга информация, изпратена от посолството в Кайро 

през май 1971 г., се разглеждат станалите нови правителствени 

промени. Направен е изводът, че може да се очаква “завой 

надясно”, след като президентът Садат е взел изцяло властта в 

свои ръце и отстранил някои от близките сътрудници на Насър. В 

документа между другото се посочва и версията, че “Садат се е 

договорил с Роджърс да извърши тези промени и при втори етап 

да се търси отстраняване на т. нар. “съветско присъствие”. Наред 

с това обаче посолството в Кайро предлага: “Трябва да се 

продължат и да се засилват колкото се може повече всестранното 

сътрудничество и контакти с Египет по всички възможни линии. 

Така ние ще можем да подпомогнем да се даде отпор на десните 

тенденции и сами ще проникваме повече и ще утвърждаване 

своето присъствие и положение тук.” 

  Отношението към новото египетско правителство е 

отразено и в специален доклад на Тодор Живков по 

международното положение, изнесен на пленум на 

                                                 
35 The Military Balance, 1973/1974, [London: IISS, 1973], p. 81-83. 
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комунистическата партия през октомври 1971 г. В доклада се 

отбелязва, че египетските ръководители говорят за война срещу 

Израел, след като експертите сочат неподготвеността на 

въоръжените сили на “фронтовите” арабски държави. Живков 

споделя получените сведения за състоянието на египетската 

армия: “Съветските другари, които много отблизо познават 

истинското състояние, ни информираха, че у арабите все още не е 

изживян страхът от танкове и самолети” и при евентуални 

скорошни сражения “могат да бъдат разгромени”. Поради това, 

възприетата съветска линия била “да сдържат арабите от военни 

действия”36. 

  Няколко месеца след посещението на Т. Живков в Сирия 

и Египет [Док. № № 147, 148, 149], през юли 1972 г., българското 

ръководство приема „Програма за по-нататъшно развитие на 

отношенията на НРБ с арабските страни” [Док. № 153]. В нея 

особено внимание е отделено на мерките за „укрепване и 

разширяване на връзките между МНО и Министерството на 

войната на Арабска република Египет, като се търсят пътища и 

оказва влияние за засилване позициите на прогресивните сили в 

египетската армия”. В програмата се набелязват мерки за 

разширяване връзките със сирийското военно министерство, като 

се увеличи обемът на изпащаното „специално имущество”, както и 

за активизиране на военното сътрудничество с Алжир, Либия, 

Ливан, Тунис, Мароко и Судан. Особено значение се отдава на 

разширяването на връзките по военна линия с Ирак и НДР Йемен: 

„Имайки предвид важната роля, която играят армиите в арабските 

страни, МНО да укрепва и разширява връзките си със съответното 

министерство в Ирак, с оглед засилване позициите на 

прогресивните сили в иракската армия... МНО да разшири 

връзките си с министерството на отбраната на НДР Йемен и да 

окаже помощ за укрепване на неговата армия...” Като основна 

задача във връзка с Близкоизточния конфликт се поставя целта за 

                                                 
36 ЦДА, ф. 1-Б, оп. 35, а.е. 2449, л. 46; оп. 58, а.е. 60, л. 43. 
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„ликвидиране с политически средства на последствията от 

израелската агресия”, което точно отразява съветската позиция в 

момента.  

Въпреки предупрежденията от страна на съветските 

военни съветници, на 6 октомври 1973 г. Въоръжените сили на 

Сирия и Египет атакуват израелските поиции на окупираните по 

време на „мълниеносната” война от юни 1967 г. арабски земи. Във 

войната се включва с три дивизии и иракската армия. По-късно в 

беседа с българския лидер Тодор Живков иракският президент 

Ахмед Хасан ал Бакр споделил, че Ануар Садат самостоятелно 

взел решението за започване на военните действия, без да 

уведоми предварително за това иракските ръководители. Според 

някои автори, съветските ръководители били уведомени за 

подготвяното египетско - сирийско настъпление два дни преди 

началото на военните действия.37 

  В началните дни на войната (според по-късни 

свидетелства на Ануар Садат, влиятелния общественик и 

публицист Мохамед Хейкал и съветския посланик в Кайро 

Виноградов) съветските ръководители настояват за спиране на 

огъня и дипломатическо уреждане на конфликта чрез Съвета за 

сигурност на ООН. След първите арабски победи Кремъл 

продължава тези усилия, но едновременно с това организира 

въздушен и морски мост с прехвърляне на огромно количество 

съвременно въоръжение. За пръв път в страна от Третия свят са 

изпратени бойни самолети МиГ-25 и оперативно-тактически 

ракети, които не са използвани до края на военните сражения, но 

изиграват важно възпиращо психологическо въздействие. Според 

западни сведения, между 10-22 октомври 1973 г. съветски 

транспортни самолети, излитащи от летища край Киев и 

Будапеща, пренасят въоръжение с общо тегло 12 500 т. Отделно 

около 30 транспортни доставят в сирийското пристанище Латакия 
                                                 

37 В материал на ГЩ на БНА от 1974 г., озаглавен „Някои изводи от войната в 
Близкия изток през октомври 1973 г.” се посочва: „Според нашите данни, 
решението за война срещу Израел Сирия и Египет са взели 14 дни преди 
започването на военните действия.” 
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и египетското пристанище Александрия военна техника с общо 

тегло 85 000 т. Египет получава например 250 танка Т-62 от СССР 

и още 150 танка от Югославия. На Сирия са доставени близо 700 

танка Т-62. 

  На 16 октомври 1973 г. съветският премиер Косигин 

пристига тайно в Кайро с цел да убеди Садат, че прекратяването 

на огъня и незабавното организиране на мирни преговори е в 

интерес на арабската кауза. С решаващото участие на 

представителите на двете суперсили на 22 октомври Съветът за 

сигурност на ООН приема Резолюция № 338. В нея се настоява за 

незабавно прекратяване на огъня и изпълнение на предишната 

Резолюция № 242. На 25 октомври Съветът за сигурност приема 

нова Резолюция № 340 за изпращане на умиротворителни сили на 

ООН. 

  Още в началото на войната България спешно 

организира въздушен и морски мост за военни доставки на 

“фронтовите” арабски държави. Операцията е с кодово 

наименование “Дунав”. От 11 до 30 октомври 1973 г., според 

поверителен доклад на ген. Добри Джуров до Министерския съвет, 

България доставя на арабските страни 3 799 тона въоръжение, 

муниции и военно имущество на стойност от над 20 милиона лева. 

Извън тази доставка, за Сирия е изпратено въоръжение на 

стойност 5 милиона лева от военновременния резерв на 

българското министерство на отбраната. Освен това, над 5 000 

тона оръжие от Полша е транспортирано през пристанище Бургас 

[Док. № 179]. 

България се включва в дипломатическата кампания за 

прекратяване на военните действия в духа на резолюциите на 

Съвета за сигурност на ООН. На 27 октомври 1973 г. българското 

ръководство взема решение да се даде положителен отговор на 

„евентуалното предложение България със свои войски да участва 

в контингента на ООН за осигуряване на контрол за прекратяване 

на огъня в Близкия изток”. Това е второто подобно решение на 

българското правителство за участие в контингента „сини каски” 
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на ООН след предходните консултации между министерствата на 

външните работи и отбраната от юли 1970 г. [Док. № № 132, 178]. 

  В доклад от българското посолство в Кайро през 

декември 1973 г. се анализират някои поуки от Октомврийската 

война и отражението й върху състоянието на египетската армия 

[Док. № 182]. В документа се отбелязва: „По мнение на 

специалисти само офицерите от бригаден генерал надолу 

притежават съвременно военно мислене. Това се дължи както на 

работата на съветските военни специалисти, така и на факта, че 

заедно със съветското оръжие, основният състав на армията 

възприе и съветската тактика за използването му. От друга 

страна, висшето командване е застаряло и закостеняло. 

Специализацията на генералитета в различни военни школи не е 

донесла нужните резултати. Войната през октомври показа, че 

висшето командване отказва да приеме съветската военна 

доктрина и продължава да робува на остарели представи от 

английската школа през Втората световна война. Това стана 

причина за няколко груби, решаващи грешки от стратегическо 

естество по време на сраженията през октомври. В това 

отношение египетските генерали много отстъпват на по-младите, 

по-гъвкави и по-модерни израелски генерали.” 

  Първите официални контакти на страните от Варшавския 

договор с Организацията за освобождение на Палестина са 

установени сравнително късно. Основна причина за това е силно 

екстремистката позиция на ООП за отхвърляне на Резолюция 242 

на Съвета за сигурност на ООН и продължаващата цел за 

ликвидиране на еврейската държава. В същото време обаче, 

Москва е загрижена от усилващите се контакти на ООП с маоистки 

Китай чрез предоставяне на значителна материална помощ и 

военно обучение на палестински бойци в Китай. Събитията в 

Йордания през 1970 г. фокусират още повече вниманието към 

палестинските съпротивителни организации. През 1970 г. се 

осъществява първото неофициално посещение на лидера на ООП 

Ясер Арафат в Москва [Док. № 125]. 
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  През юли 1972 г. Политбюро на ЦК на БКП формулира 

задачата за внимателно изучаване съотношението на силите и 

позициите на отделните лидери в ООП. В началото на 1973 г. 

министерството на външните работи подготвя обширна 

проучвателна справка по този въпрос. През февруари 1973 г. Ясер 

Арафат за пръв път е на посещение в България и е приет от 

българския партиен и държавен ръководител Тодор Живков [Док. 

№ 157, 159]. 

 

4. 1974 – 1982 
 

През 70-те години на ХХ век трайно се утвърждава 

практиката на периодични консултации на Тодор Живков и други 

български ръководители с отговорни сътрудници от апарата на ЦК 

на КПСС и съветското външно министерство относно развитието 

на отношенията с арабските държави и уреждането на 

Близкоизточния конфликт. Тези консултации, предложени на 

Живков от Леонид Брежнев по време на една от неофициалните 

им срещи в Крим, обикновено предхождат срещи на българския 

държавен глава с арабските му колеги. Отделно в този период 

силно се активизира обемът на аналитична информация между 

КГБ и КДС. Така например, по време на Октомврийската война 

през 1973 г. почти всеки ден от Москва пристига сводка с 

обобщена разузнавателна информация за развитието на военните 

действия и съотношението на силите между израелската и 

арабските армии [Док. № № 172, 176, 177]. 

  За разлика от Сирия, където след правителствената 

смяна през 1970 г. и идването на власт на ген. Хафез Асад, 

отношенията с Варшавския пакт продължават динамичното си 

развитие [Док. № № 186, 190, 208, 220, 226, 243], след 

Октомврийската война режимът на Ануар Садат провежда линия 

на рязка промяна на външнополитическия курс. На първо време 

това не се отразява върху военното сътрудничество с държавите 

от „съветския блок”. В информация на българския външен 
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министър Петър Младенов след среща със съветския му колега 

през февруари 1975 г. се посочва: ”Другарят Громико засегна и 

въпроса за снабдяване на Египет с оръжие. Садат злоупотребява 

в това отношение. Цялото оръжие, с което Египет разполага, е 

съветско на стойност милиарди долари. При това няма 

споразумение, съгласно което СССР е задължен да възстанови 

загубите в оръжие през Октомврийската война. И сега СССР 

продължава да доставя оръжие на Египет.” 

  Взаимоотношенията с Египет се изострят във връзка със 

сключения през септември 1978 г. израелско-египетски мирен 

договор в резиденцията на американския президент в Кемп 

Дейвид. Скоро след „сделката от Кемп Дейвид” след незначителен 

инцидент е извършен обиск в помещенията на българското 

посолство в Кайро, оценен от българска страна като 

предварително замислена провокация на египетските специални 

служби [Док. № 213]. Това предизвиква отзоваване на 

дипломатическия персонал и замразяване на двустранните 

отношения. В справка за политическото развитие на Египет, 

подготвена няколко месеца преди убийството на Ануар Садат от 

дейци на религиозната екстремистка организация „Мюсюлмански 

братя”, се отбелязва: „С подписването на Кемпдейвидските 

споразумения и сепаративния мирен договор с Израел може да се 

смята, че „денасъризацията” на Египет в общи линии е 

завършена. Курсът, провеждан от Садат, определя мястото на 

Египет в съвременния свят като съставна част от лагера на 

империалистическите и реакционни сили.” Едва след пълното 

възстановяване на българо - египетските дипломатически 

отношения се създават благоприятни предпоставки а нови 

оръжейни доставки от България и съвместни икономически 

проекти.  

Военнополитическите и икономическите контакти с Ирак 

се активизират след идването на власт през 1968 г. ня генерал 

Хасан ал Бакр. За пръв път в шифрограми от 1969 г. българското 

посолство в Багдад информира за нарастващото влияние на 
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Саддам Хюсеин, който в следващите години постепенно и 

тихомълком измества болния президент ал Бакр, за да 

съсредоточи цялата власт в ръцете си десет години по-късно [Док. 

№ 119, 121]. В началото на 1971 г. е подписана перспективна 

петгодишна спогодба за продажба на въоръжение и предоставяне 

на техническа помощ от България за Ирак [Док. № 140]. През 1972 

г. българска военна делегация, водена от министъра на отбраната 

ген. Добри Джуров, е на посещение в Ирак. През следващата 

година иракският военен министър връща визитата [Док. № № 

145,146,152]. В резултат на подписаното военно споразумение 

българската страна приема група иракски офицери за „обмяна на 

опит”. След посещението на Тодор Живков в Ирак през април 

1974 г. българското ръководство приема специално Решение № 

331 от 25 юли 1974 г. за „участие съвместно със СССР в 

проектиране, строителство и доставка на оборудване за 

военнопромишления комплекс на Ирак”.   

  След скъсването с Египет за кратко време Либия се 

превръща в основна съветска военна база в Средиземноморието. 

Оценките, които получава либийският ръководител полковник 

Муамар Кадафи в някои поверителни доклади, имат твърде 

критичен характер. Той е характеризиран като своеобразен 

продукт на специфичните условия, в които се е развил от номад-

бедуин до национален лидер. В проучвателните дипломатически 

доклади детайлно се разглеждат проповядваните от Кадафи 

„трета световна теория” и „зелена революция”. Връзките с Либия, 

особено в икономическата сфера, продължават интензивното си 

развитие до края на 1980-те години [Док. № № 150, 209, 210, 216, 

218, 219, 241].  

След посещение на председателя на Политическия 

отдел на ООП Фарук Кадуми през август 1974 г в България е 

дадено съгласие да се открие бюро на ООП в София. Тази 

промяна в българската позиция се дължи отчасти и от промяната 

в линията на арабските страни и Движението на 

неприсъединилите се относно признаване статута на 
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палестинската съпротивителна организация. През 1977 г. 

Политбюро на ЦК на БКП със секретно решение одобрява ново 

искане за доставка на въоръжение (чрез Сирия и Либия) за ООП 

[Док. № № 192, 202, 207, 211]. 

До 1981 г. материалната помощ (включително и военна), 

отпусната от България на ООП не надхвърля 5 милиона лева. 

След посещение на заместник-главнокомандващия въоръжените 

сили на ООП Халил Уазир (Абу Джихад) в началото на 1982 г. 

допълнително е отпусната военна помощ от 671 000 лева. 

Същевременно в България са приети за лечение и военно 

обучение много палестински бойци. 

  Въпреки проявените „ревност” и недоволство от страна 

на Арафат, който претендира за монополно право върху връзките 

с източноевропейските страни, продължават контактите с лидери 

на Народния фронт и Демократичния фронт за освобождение на 

Палестина [Док. № 233, 234]. Основните политически цели, които 

си поставя българското ръководство при развитието на 

отношенията с ООП, са насочени към „сдържане” и „туширане” на 

екстремистките и терористичните нагласи сред дейците на 

палестинската въоръжена съпротива и засилване на 

„прогресивните” (т.е. прокомунистическите) тенденции в 

отделните организации. Това са трудно осъществими цели и 

реално с подкрепата си за ООП и нейния твърдолинеен курс 

българското правителство по-скоро спечелва неблагоприятна 

представа за своята страна сред западната общественост като 

активен поддържник на „тероризма”. 

 

5. 1983-1989 
 

През 80-те години българо-иракските икономически 

отношения получават ново развитие, периодично насърчавани по 

време на регулярните срещи между правителствени ръководители 

от двете страни. Въпреки забавяните изплащания на натрупаните 

финансови задължение от иракска страна, българското 
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правителство нееднократно взима решения за отсрочване на 

задълженията и предоставяне на нови значителни кредити за 

закупуване на въоръжение и съвместни икономически проекти на 

иракска територия. По този начин, в края на управлението на 

Тодор Живков натрупаният иракски дълг към България достига 

милиард и половина щатски долара, една неимоверно голяма 

сума за малката балканска страна [Док. № № 228, 231, 237, 239, 

251]. 

Скоро след като Садам Хюсейн завзема реално властта 

в Ирак през 1979 г., българското контраразузнаване разкрива 

много доказателства за дейността на иракското разузнаване 

(ИГУР) на българска територия. Според доклад на началника на 

Второ главно управление на КДС ген. Георги Аначков от 4 август 

1983 г., разкрити били нови факти за операции под прикритие на 

иракските и либийските тайни служби, както и опити за вербовка 

на техни агенти в България. От друга страна, сирийски офицери-

разузнавачи се опитвали да организират мероприятия срещу 

иракското посолство в София. Докладът на ВГУ обобщава: 

“Специалните служби на арабските държави (главно на Ирак) 

изпращат у нас разузнавателни групи за изпълнение на конкретни 

задачи по техни граждани. На българска територия им оказват 

пълно съдействие разузнавачи под дипломатическо прикритие от 

съответното посолство. Характерно за арабските разузнавания е, 

че тук те масово работят едно срещу друго, като използват 

агентура от различни арабски страни” [Док. № 229]. 

  Първо сериозно обсъждане на “международния 

терористичен феномен” се провежда по време на заседание на 

Колегиума на МВР през май 1983 г. Началникът на ВГУ КДС и 

заместник-министър на вътрешните работи ген. Георги Аначков  

прави подробен преглед на редица международни терористични 

организации. За района на Близкия изток са посочени групата на 

“Абу Нидал”, “Ръката на черния септември”, “Арабски авангард”, 

“Мюсюлмански братя” и ливанската мюсюлманска организация 

“Амал”. Специално внимание в контраразузнавателните доклади 
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се обръща на три основни терористични организации, които 

разширяват присъствието си на българска територия след 1978 г. 

– групите на “Карлос”, “Абу Нидал” и “Абу Аяд”. Особено 

наблюдавана е дейността на терористичната групировка на “Абу 

Нидал” (Сабри Мухамед ел Банна). Тя е считана от 

контраразузнавателните органи като “особено опасна” поради 

обстоятелството, че признавала единствено терористичните 

средства на политическа борба и осъществила серия от 

покушения срещу дейци на ООП в Белград, Варшава, Лисабон и 

други европейски столици [Док. № № 230, 232, 244].  

Възстановяването на дипломатическите отношения с 

еврейската държава става половин година след свалянето на 

Тодор Живков от власт, макар условията за това да са подготвяни 

няколко години преди това. Първите реални сондажи за 

възстановяване на политическите, икономическите и културните 

контакти с Израел са от 1987 г. Организирани са редица 

неофициални посещения на влиятелни израелски личности, сред 

които бившия израелски външен министър Аба Еван, съпругата на 

лидера на политическия блок ЛИКУД и израелски премиер Ицхак 

Шамир38, министъра на индустрията и търговията Ариел Шарон и 

др. [Док. № № 242, 246, 248, 249, 250]. През май 1989 г. в Тел Авив 

е открито бюро на Българската търговскопромишлена палата.  

Възстановяването на българо - израелските 

дипломатически отношения през април 1990 г. не е изолирана 

национална акция. Тя отразява общата позиция на страните от 

Източна Европа. Унгария е първата от тези страни (с изключение 

на Румъния естествено), която възобновява връзките си с Израел 

през септември 1989 г. В заседание на експертна работна група 

на Варшавския пакт по „текущата външнополитическа 

информация” през февруари 1990 г. недвусмислено е признат 

провалът на предишната политика по отношение на Израел: 

„Прекъсването на дипломатическите отношения с Тел Авив през 

                                                 
38 Шуламит Шамир е родена в България. 



 30

1967 г. не е постигнало целта да се изолира ефективно Израел на 

международната арена и ни е лишило от важни контакти за 

влияние върху близкоизточното урегулиране.” [Док. № 255]. От 

всички източноевропейски държави сравнително най-предпазливо 

отношение има Съветският съюз, чието правителство 

възстановява своите дипломатически отношения с Израел едва 

през октомври 1991 г., малко преди разпадането на 

многонационалната държава. 

 

 


