До ЦК на БКП: Да изпратим на обучение в Москва военните разузнавачи
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Не само Държавна сигурност се е учила от по-големия си „брат” КГБ, но това е било
валидно в пълна сила и за Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА
(РУ-ГЩ, военното разузнаване при комунистическия режим, б.а), което е ползвало опита
на съветското ГРУ (Главно разузнавателно управление на Генералния щаб на
Въоръжените сили на СССР, б.а.).

За това свидетелства документ от архивите на РУ-ГЩ, който desebg.com публикува
онлайн.

Той представлява строго секретна докладна записка от вицепремиера и министъра на
народната отбрана армейски генерал Иван Михайлов до Политбюро на ЦК на БКП
относно: Изпращане на подготовка в Съветския съюз на офицери от Разузнавателното
управление на Генералния щаб на БНА.

Документът е от септември 1958 г. от него става ясно, че до тогава офицерите от
комунистическото разузнаване не са имали възможност да черпят опита на своите
„братя” от ГРУ.

През 1957 г. е отправено запитване до министъра на Въоръжените сили на СССР, но то
е останало без отговор.

В тази връзка българският министър на отбраната предлага да се отправи запитване
по политическа линия – до КПСС.
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Интересното е, че армейски генерал Иван Михайлов е добре запознат с особеностите на
съветската политика, тъй като самият той прекарва в СССР в периода 1925-1945 г. там,
като дори служи в съветската армия.

В по-късните документи на РУ-ГЩ се вижда, че вратата на съветското ГРУ се е
„отворила” за българските комунисти във военното разузнаване.

Документът е включен в сборника „Военното разузнаване при комунизма” на
Комисията по досиетата, 2012 г.
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