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НЕВИДИМИТЕ И ВИДИМИ НИШКИ 

Началото на видимите и невидими нишки, спл етени око· 
ло много хор а и събития, за които се разказва в тази 
книга , е назад във времето. През октомври 1939 годин<! 
адмирал Канари изпрати в България началника н& 
отдел I-A на абв ра Блох на и нспекционн а обиколка. 
Придружаваше го един от н еговите помощ1 11 rщr - Ото 
Ва rн р . Доям ата прсл. 1 1 ри сх<l р 'Jt1r1t <l м с' ркr 1, :н1 дн ак
тнвн и рат разу:з 11 С1U (1 •111т 11 а а б в Р " н Г · 1 ,.пrа 111. п. л д 
няколко Дl! И Т · се З'IВЪ[ ll CIXa 13 ' Р .1111 11 11 !l J I OЖ l! Xa 11 а 

К:ана рис за небл а го получното състоя ние 1 1 а разузнаuа 
телната работа . Изразиха недоволството си от безде й
ствнето на почти всички техни сътрудници в Софю1 . 

Адмирал Канарис знаеше тайните политически и во
енни планове н а ф!Орера за Балканите. Осъществяване
то им зависещ~ от много обстоятелства. Но той тря б
ваше да на прави своето за укрепване п озициите на Ге р 
мания на Балканския полуостров. За Хитлер Балка ни 
те бяха много важен район . Той иска ше да го държи 
в ръце с цен ата на всякакви средства. С оглед на то
ва се налагаше активизация на хитлеристкото разуз на
ване в България. 

Изминаха ня колко месеца от инспекционната об и 
кол ка, а почти не се чувствуваше промяна в дейността 
н а представителите н а абвер а в та з и страна. А н а нея 
И се отреждаше за в бъдеще особен а роля. К:ан арис 
и неговите помощници дойдоха до извода , че трябва да 
се извършат кадрови промени. Необходимо беше в Бъп 
гария да се изпрати опитен и деен разузнавач. Пре-



Jl.l !IO трахм1во бягст-
111 1 тр 11 1- и, ш а нта жи, 

ОТ paЗJI И'llll tтe сло

:~ а с б тв ената 1;;а -

ри : а. ' r< !'ЯТ д " ор то Делиус ~~и~ Пр cj>111t11н J111 0 р гистрира като р. 
стигна в , . С\ лега ция в София. След 
говско аташ - пр„11 1' рма11 б\ ;1 ~~якъде в Западна Герма-
бягството си то н гу о-късно като Ото Вагн ер, 
ния , з а да се появи мат о п 

търговец на .· · ри бе си мп-
я: нуари 1941 година . и тл р п овика п "!!О го 

р аботи Р 11 нтроп и нер нистъра на външните . . • r способните слу-
и на Балканнт „11 а и - 1 -смъмри, че държ тво" Рибентроп не знае-

жители на външното минист рс . 

..Je, че тази информация Хитле~ беше получил по кана
лите на абвера . В момента тои не се интересуваше от 
това, тъй като бележката на фюрера не можеше да .::.е 
подлща на коментарии. Рибентроп веднага се разпоре
ди да се подберат ннколко порядъчни личности, твърди 
и убедени националсоциалисти. В групата на подбранi„r
те беше и Адолф Хайнц Бекерле~ неговата активна деи 
нщт в партията определи избора му за германсюr пы1 -
номощен министър в София . 

Бекерле пр и стигна в -България през месец юли 194 1 
година и ведн ага започна активна дейност . Той недо
волствуваше, че неговият предш.ественик Рихтхофен е 
бездействувал и „поддържал връзка само с една опре
делена клас а, а не с българския народ" . Не изпускаше 
и1учая да изтъкне, че Рихтхофен се проявил I\ато ГОЛЯ\1 
еснаф. Бекерле не се поколеб а да напише за него: „ Тr~й 
извадил всички пирони от стените и ги взел със cet.Je 

си . Ние трябваше да започнем съвсем отн а чало! Toii 
получил уиски още от Рюмелин . Всичко вз е.1 със себе 
с н, а една част Пf\Одал н а „ Юнион клуб" . И мал 74 ко
ст ~ м а, но въпр кн \I'о в а с 11 у111 11л още 11.1 е т пр ез послеrт. 
flата лм1r ца . lI;1 ui фr,о р11т ' нзеJ1 л 1 1 в р 11 те, дор11 н 
ша nю rт , 01 11 р ю1 Tf1 ' 1 1 ата м олба. Н о тао 11л ;iop11 11 
една 1<ър п а за ръц , за да м rат л а се б~ ршат." 

Бекерле усърдно провеждаше хитлеристката ПОЛ ИТ!!-
11. а в България . Прояви се като политически настойник 
на българските буржоазни управници. Събитията нэ 
9 септември 1944 година ro из ненадоха, не· съумя като 
Делиус да избяга и когато се опита да стори тов а , бе-
ше вече късно . . . , 

С имената на Делиус и Бекерле са свърз а11и множе
ство събития в България през периода l 940- 1944 го
дина . Останал на свобода, Ото Вагнер (Делиус) и под
визаващ се в ГФР, продължава да се среща с някои от 
своите помагачи българи, които са избягали от Бълга 
рия. Между тези лица е и бившият началник на раз 
узнавотелния отдел при Министерството на войната пол
ковник Никола Костов. Вагнер и Костов често се сре
щат на улица Кайзерщрасе в Бон и разговарят не само 
за миналото, но и за настоящето. 

- Е, как е в Италия, драги Костов? - за почна вед
нъж разговора с обикновения при такива случаи въпрос 
Ото Вагнер. 
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-- Живеем горе-долу. ·;~ 
- Горе-долу? Не вярв Щi!, зн а я ви а вас, бълrц 

те, вие обичате да с1<ромничит >. Л и нцата кожата 
мени .. . ка к беше там ... 

-:- Вълкът козин ат а си м 1111, 1 ю 11 р аоа с 11 11 е проме-
ня - понрави го Костов, б Jl'l трс1 1 1 1 1 ~ 11 0 11 111 t ето м ~ 
дори един мускул. 

- Знаете ли, че почна д ' заб равп м до та нещм. н 
българскип език все п а к вла!l 1 х 1 1р11 л 11чr10 . 

Пред тях стъкле1 1 ата м·1 · 11ч1«1 Cic1 111c отрупа на с бу 
тилки, чинии с мез та 11 п J1 сщо 11 ·. 1 (11 · 1 1ср пзсмаше едн а 
п о една бутилкит , ГJ! C'ЖJ\ il !ll ' 1·11 11 ож1 1 вс110 говореше : · 

Ис 1<ах !la 11 11 11 -11 l lПJli1 ~1 ... 11 ·11111<0 тук е роденС' 
в Българ и я ... „ та11 1 1м11 11 11\<1 мн.1111 1 « 1 " т;н;ова rшю 
пихме в „Г рублS11 r ' 1< JTO х·111 ч ~". ; мнщ)IJ 1< лукаr-1 1 . а 11 
„Сунгурлар к 1 r мнск т" - т вп 11t1 u м пта вила Р 
Ов ч а ку п .н . I 0 11 н 1 с 11 llt1 pм y 1· ll ll('XMC' 11·1,11 11· 1ш11>1 :,аби 
11 т в М111 1 1 1 ст· рп·вото 1111 1юi'111ат а . [ l1 11"tp 11 „:ЗJ1ат 1 1 <1 Ар · \ 
да ", чудсс11 11 1 11н1 · 1сов 11 . .. 

- .511 11рсдп 'fCJ1 ч а ша уи ски - каза сухо I<.°остов 
}J когато вад ше от джоба сн цигари „ Кент" , ръката му 
със син и вени трепер еше. - С онова там е вече свършiО- 1 

но, то ста на ми н ал о и . . . из глежда, няма да се върне . 

- Не сте пр а в, не съм съгл асен - извърна се пър
гаво на фотьойла Вагнер . - Може би днес нямате на
тр с 1 1 1-1 ? ... Пo.ni<oв 1r1 ·11< Костов , може щ1 уi1 ив а стадо-

то, 11 11 ltи . Л и ~сам да вн п 13С р п J( и11 к 1 ст : r 1аша 
та а 1 м 11 п 11 11;1i'1 "1< l о 11 р Mt' ll\C' 1 юJ 1 у ч11 р {1 1сст 11 . Това 

пр па rа 1 щ 11 трн1с I 111 ' вн ' М во ' 111111 , излишк 
да в и ГОО р 11, </(' 'IM ' PlllCl\ 111\llT(' 11 (' МОГ ' I Т JlH мннат 
на . н Щ( Г1 lJ ~ 1 1 (', 11 )Mli "1' ' MI! JlYMilT 'l, ·л д 11 5 1!(0ЛКО i:-o
ДИI J H 11н' щ /ll ll<T 1н1м . 1111 1 11\ 11aJ1 ж r 1 м стратегията 

1 1я какви неприятности 

последната ~ума? 

- Тогава всичr< 11 р J\ . - Bar 11 р н а пълнн ч а ши -
те. - За ваше здр ав , дра 1' 1 1 I о ~то u! П 1 оста още малко 
търпение . . . 

Двамата се чукн аха по бъл га 1 1< и об ич а й. Костов 
пи и се взря в човек а пред б с и . За изтеклите два-
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nесет годин и беше се изменил много, беше остарял и в 
rнъщото време н,ещо в него си остав аше непроменено --
1111се същата енергия , умението да убеждава , дори с от -
кр ити лъжи, фалш и неискреност, без да можеш да от
делиш едното от другото, хладна пресметливост и без

"\ скрупулност. Такъв си е останал прочутият някога 
Л лиус - дългата ръка на абвера, сре~ърната л иси ца. 

д, ч сrвекът, който орг<;11-1И зир_аше масови убииства на комун,,.
сти и евреи и си позволяваше да командува министри 

и регенти . 

С тоз и човек го св_ързваха много неща и сега не м_ 

оставаше нищо друго, освен да се помъчи отново да му 

с. повярва . 
• , "< - Полковник Костов, да пристъпим към работата ! 

} 
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МАСК ИТЕ НА ГОСПО ДИН 

Т BAГI-I E P 

-----------
111 ·д 1 1 J \вад 1 ·ст 11 п т rодr1 11 и Ото Вагн ер б - ше майор от 
де i'~ствув ащата ар мип и се 1 10двизаваше под други и .~1е

н а. Но и тогава оби чаше тая фр аза н често п у потре
бяваше: „Да пристъпим към работа . " Думите му 1 1.С 

•f-1 бяха само израз на една киппща енергия. Те б яха дш~
. tgувани от големите амбиции на един властен човек , I<o11-

&to искаше на всяка цен а да vспее. Този изр аз тряб ва -
• ше да вдъхва респект у подч~нените и д~ печел и сим 
п атиите на по-високостоящите. Майор Вагнер нпмаше со
mrдни връзки в националсоциалистическата партия 11 
единственият начин да се издигне в службата беще 
шумната изява на делови качества, слппа вярност към 

фюрер а и омр аз а към комунистите . 

· В миналото офицерът от абвера не беше толкова 
прик;;1злив. Той правеше впечатление на весел, спокоен 

и делови човек , като че ли лишен от страсти и от спо

собността да се вълнува . Беше строен , приятно пълен , 
със светли , почти бели коси, сресани на път, и тънки 
мустачки а л а Хитлер . Лице на благородник, сдърж,з
ност в жеста и солидност в мълчанието - тов а беше 
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които го познаваха, че за едни беше голям разуз на
вач, за други - търговец и гешефтар, за трети - ге
стаповски садист, за четвърти - политик от класа, за 

пети - галантен любовник. 

Колкото и странно да е, но всички бяха близо до 
истината. Връзките му с Разузнавателн ия: отдел на бъл 
гарското Военно министерство и с полицията бях а тол 
кова здрави, колкото и с Външното министерство, с 
много политически деятели, с Българската народна бан 
ка. Той беше сч ита н з а близък и от едр и търговци, съ

държатели на барове, и от софиЙСJ\ИТЕ' СВОДНИЦИ. Мно
зина дори смятаха, че шефът на герма нското разузна 

в ане в България е мо:же би по-голям майстор в търго 
вията и спекулациите, отколкото в шпионажа. Негово 
то бюро имаше по списък стотици агенти . Майорът отго
варяше между другото за финансите и касата . Предпола
гаше се, че на известна част от агентите той з аплаща са
мо процент от определените заплати и възнаграждения . 

В а гнер участвуваше в сделките на свои агенти и полу 
чаваше редовно сведения за спекулации с ценни книжа. 

Попвнването на Доюора в Бълга рия и началото на 
д i'111 тта м у б si x a ъпр0Воде;1 н р а зходва нето н а ог 
Р мн 1r су м 11 . Т 1"1 11 ддър жа11 1 в и .па н cтa si в хотел, да 
uаш б ;1ir н u ч ри в н з и с ка 1 1и п f ссто р а нт „IОнион 
клу " н л н в проп ит ите с та й1-1 стве1юст и ром а нтика хан 

чета кр а й София. ВсичЕо това не можеше да остане 
нез абелязано . То не се харесв а'ше н а ня:кои от герма11-

с1ште служители в България:. Един от тях б е например 
Густи Хазлингер . На него не му се нравеха „работит~" 
на Делиус. Той се чувствуваше почти всесиле н - им а 
ше лична връзка с Еми Зонеман, съпругата на Гьо
ринг. Разчитайки на нейното покровителство, Хазлин 
гер изпрати доклад за дейността на Доктора и з а дър 
жането му в българската столица. Подробно описа зл о 
употребленията, контраб андата, търговията и прочие, 
които се вършеха в бюрото на . Делиус, привеждаше да
же и доказателства . Този доклад предизвика внезапна 
р евизия . Специални ревизори пристигнаха от Германи я: 
и започнаха прове рЕата. Но Хазлингер едва се беш е 
почувствувал доволен, трябвС\ше да изживее изненада . 
От строгата р евизия Делиус излезе не само чист, но и 
със заздравени поз иции. А Хазлингер J{ ато доносчrш 
беше дисциплинарно наказан: изпратиха го в Африк а, 
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в действув ащата армия, I<ъдето н амери и смъртта с и. 
По искане на полйцейския аташ е бяха н а правен и още 
няI<олко анкети, и те безрезултатн н 1<ато първата . 

Имаше хора, които говореха, ча Bar11cp б нл 1<уц. Нн
кой Обаче Не беше ГО ВИЖДаЛ .да ДН UC1 Tytr HJIH да 
на куцва . Каква беше тази стра111rа фш·у гн~, 1 опто кр ·L 
стосваше България в елега 1 1т u „МС' / Щ'Ji ", об щува ше 
с министри и генер ал и, съ - з ш1 н11 11 од /нщ ри и кон 
трабандисти, с проститут 1щ 11 ·ш1111 ·1 · юр11стн? С J<акви 
тъмни дела се з аннма паш '? 
Меж:ду 1936-1939 roю111n 111·11 <' jJ рdf)отеш е в един 

от отделите на абв с ра в 1· rн1д ,;1 np(Jpю 1<C' 11. След това 
до 1940 година беш е п а 1 1нлr 1 11 к 1111 )Н'Ф <' 1 н 1 та „Ост", гру
па ЗФ в управл rrн т " unc·1 - 11 ж 1111 n", ЧЮIТО зада
ча б еше а шп11 0 1111rн1 , ; ' 1 , бп.111<1 111 'l<llH' "1'1 а 1 1 н от 
Близ ки51 Изтоr<. К гн то 111'11 < р эn' 11 ощ1 · 1 · н ' 11 JiЛ 'LЖ 1 10ст , 
герм анската л r·a rlHЯ в о фr1л 1rом щавашс в 
сградата на ЪГЪЛ '1 Ila YJll ll ll lT r f атрш1 р ' : отнм нй н Граф 
Ип-1 ап 1с п. За 1юош1 T'LJ 1 ·ов ' 1 11 ы т а ш отдел 11 мпсто 
в л а рт ра на л ra llll 51Ta, а а жив му е лредоста-
в,r хуб ава вила в Овча ку пел. 

В годи!ште, прекарани в България, Вагнер се беше 
подвизавал като д-р Ф рей, д-р К:уно и Кар а. Името , 
което остана t спомените и документите, е „д-р Де
лиус". Така беше з арегистриран пред официалните в .r:ra-

• сти, така го з 11аеха и о ния , които имаха работа с не -
го . В н ачалото под докумсrrт 11 и п н с м а тoi'r 1 1 з пнсваwе 
цялата сн ф н рма, а по- 1 ъ с;1ю амо „ ·r" 11 .п н „Д". 

Пр М D рт 1 4 1 1· ю 111 ; 1 :н1 J1 <lЧD J111 1 11< 11(1 Разуз нава-
тет-1и я TДC'J r 11p r1 1·C' 11c•pri J111 1151 щt1 б n офт1 беш е назна
ч ен под п ол rюв 1111к l ' Т 11 . Двп МС' 'C' l(i1 JJcд това В аг-
нер му и нрат 1 1 11 ·1 фр 11 1 i н : 

„Д р а г и по iJ пол 1 о 1111 и к, 

Както знаете, докт р Д елщ; АЮJ/ '1' 11 rniJ011uл·t . Аз съм шсредити
ран. пред Вашето МипистерстJJо на OЪftautuтe работи офи41.1.ално 
юато доктор Ото Делаус, 1 о н 1.щ .12 февруари 1896 гадана във 
Фрuбург. Ние трябва да подiJържад·tа тази легепда, за да пазшt 
в тайна tттересите на наи~ата специална служба. 

Отделно Ви давам моите лшmи даю·tu и Ви ,ноля да уредии! 
всичко така секретно, че никой да Ne ,1юже да устапоаu идент1и
ността м Делиус с Вагнер. 

Дели у с" 
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На r1 еыс 1<11 'Jш.: uс1 ш с 11 <1 111 1 " 111 : 

„ Ото Ва гн р - мa ii '/J , род 111 11 а 14 а прил 1898 годи
н а в Майнхайм. луж б rt то м н положение отговаря на 
длъжността коы а11д11 р 11 я r1 0.111<." 

Прикрит под маската 11 а търг ве 1t, до r<тор Д лr1 ус се 
залов11 енергично з а работа. Il rооото 1 1доа1 1 - в Бълга
рия беше предизвестие за г лсмн съб 1 1ти n. Бюро „Д- р 
Делиус" пускаше пипалата си, р аздвнжваше прикрити-
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те дотогава зад търговските бюра агенти, разиграваше 
сложни ходове. А над малката б алка нска страна вече 
се сгъстяваха облаците на нова катастрофа, разлист
ваха се страниците на нова историческа др а м а . 

ТОТАЛЕН ШПИОНАЖ 

През нощта на 31 август 1939 година десетина немски 
престъпници, осъдени на смърт, на които беше обеща

но помилване, бяха облечени в откраднати военни пол 
ски униформи. Възложено им беше да нападнат нем 
ската радиостанция в град Глайвиц. Малко преди да 
оъдат откарани в града, бяха инжектирани с бавно дей
ствуваща отрова. Започна се „сражение" между нем
ските войници, охраняващи радиостанцията, и нем
ските п рестъпници, които я нападаха. Престъпниците 

r1xa уб ити до едИJ:L„ .... По време на „сражен ието" в Fip1) - • 

л1,лж 11 11 11 n 11 пкол 1<0 м и1 1 утн б w - п роLrетен о п редва

р1 1 т 1 •111 ) 1 1 р11 1' тп 11 въз оа11н уж т пол ка стра на. С 

т rн1 э·1в ·1,р 1 1 1 11 т ' т р алн rrpa шr nт пр лог към военната 

траr ;i, r1s1. 

Десети на дена по-рано Хитлер беше за n виJr пр ед 
генералите си в Берхтесгаден : „Аз ще дам пропаганден 
повод за началото на войната. Не е важно дали ще 
бъде правдоподобен, или не. Победителя ю-шой няма 
да пита даJiи е говориJJ истината ." 

И така Втората световна война з апоч 1-т а като бан 
дитсю1 спектакъл с трупове , инжекции, крадени мунд1 1 -

ри . Един от режисьорите на този спектакъл беше ше
фът на абвера адмирал Кан а рис . Неговите отреди на
хлуха в Полша преди редовните войски . Облечени в ци
ВИЛJ-!И дрехи, снабдени с полски документи, те почти не 
будеха съмнение . Шест ч аса след нап адението на ра 
диоста нцията l\анарис предаде в ефира парола „Ехо " . 
В спокойно спящите градове край границата затътнаха 
оръдия. И потече кръв . . . 

Диверсантите на абвера з авземаха кръстопътища , 
военни заводи и електростанции, мостове, центр алнl! у ч -
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реждения. Нахлуха в домовете на политически и адми
нистративни ръководители, сееха n а ни1<а И дезоргани

зация. В Силезия хиляда и двеста душн овладяха град 
Катовице. Всичко това -бе извърш н о , np ди официално 
да е обявена войната. 

По същия начин дей ствув аха )1, но 1 · а 11 тите на аб
вера в Холандия, Франция и м11 r· Jli у r и тран и. Иг
рата се повтаряше в различr 1н в а р1 1 а ц1rи . ХОJr а ндскня 

железопътен мост крак Хан · n 11 Ml lllTC з авладяха та1<а : 
по шосето се появи колона от 11 мс 1< 11 П Jr е нници, конвои

ра нн от хора в холандска униф 1 м · 1 . Щом колоната -=е 

приближи до моста, „ш1е1rницит '" н 1<011 воят се хвърли
ха върху охраняващите моста и rи 11:1() 11 ха. Малко след 

това през него минаха нем 1<и та 111< 11 '. „ Пленниците" 

бя ха" диве рса rrти от пол 1< а rr a J а1 1 а 11 1 с - „Бранден -
бурr . Във Франция и Норв ги дио р нит се из вър
ш ваха в още n -ГОJr с мн ра м 1н . · 11м н 1 а о рбувани 
политически дей rlИ т р да н а 1 у 11 с.11111 11-, 1<0 1r то дсмора
лнзираха отбраrrата 11 11 р Jlaд x:.i [)()J l11 11 aт ·1 и по 11 аv 
долен н ачин. 

Абверът беше сила, без която едва лн биха б нл и 
възможни „мълниенос1н;те" победи на хитлеристите в 
началото на войната. 

Но какво представляваше тази организация и с как
во се За нимаваше? Думата „абвер" означава „отпор ·', 

" с г „защита . лед поражението на . ерм ан и я през Първ з -

та свето r 11а войн а а п ч1 r<Jx a ,па 1r а рнчат пос'111rи я !{ шпи 
о н аж „ аб в р " . ада чит му яха т върде ограничени : да 
съб н1 а CIЗC/l 1111 51 :1.<1 1 1 ужю1т а 1 м ии 11 ла води борба с 
ч y>r<Jl И S I 111r 111 0 1 1 11ж . r 01' '1'1'0 Каr1 а ри с оглави абвера, в 
J 1 ужбат ·1 р н >0 · 1 ·сх;1 01<0Jro четиридесет човека. За три 
гою 11111 м aJ11 11 s 1 т OTJlC'JI се 11р евърна в о громна машина -
са м 13 1l ' l 1 тp : 1 .11J 111 11 ;111 ; 1г~ 11 т оеч н м а ur е ч етир и хиляди 

сътрул11111щ а ou 111 > 11 у 1 1 1 11 0J 1 c 11 1r cтo - тридесет х иJ1 ядИ 
душ1 1 . З а тлх <' p;1:1xo)ll1<1xri годнu11 1 0 гrов ече от един а
десет милио 1 rа ll 1 ·1 р 11 . 

Упр авлението с - 11 м щ впшс в Берл и н в грамадно 
зд~ни_е на Тирлитцуф р 74. J I а рич а хз го „лиси чата ду.п
ка . Гот<ова пъти бпха 11 ри троявали, р азширпвал и н 
изменяли стаите и корнд р 1-rтс, ч е n 1< р ая н а кр а ищата 

2да нието се превър на в и т 111 1 1< и J1 аб 11р н11 т с хаотич 1ю 

разположени кабинети, тоти ци ъгли и задънени хо-
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мве, в които можеше да се движи уверено само Кана. 
рис. 

Той познаваше отлично психологията на агентите, 
чиято преданост се определяше единствено от парите. 

Мнозина служеха на няколко разузнав ания . Ето защо 
"'не търсеше изключителни по талант разузнавачи, а хо

ра, които строго да изпълняват възложените им задачи 

и да се подчиняват на желязна дисциплина . Целият аб

вер беше подложен на взаимно следене. Канарис иска
ше от подчинените си всичко да виждат, всичко да чу

ват, но нищо да не говорят като прочутата японска ста

туйка на маймунка в' кабинета му, която той смяташе 
за символ на разузнаването. 

Абверът се състоеше от пет отдела. 

Отдел I - секретна информационна служба с под
отдели за военновъздушно, сухопътно и военноморско 

разузнаване в чуждите държави. Той представляваше 

„ушите" на абвера. 
Отдел II - организираше подривната дейност 

саботажи и диверсии в неприятелските страни. Кана
рис фиrуративн~. го нщJИчаше „краката" на абвера. В 
на чал т на в ина~този отд л разполагаше с цнл 
п JII дrш 1 я 11т н , н р LJ ll „ р а ид rr У! г" , r .ойто 110-сет-
11 пр / а н а о див и ия. 

тд л Ill - се за нимаваше с 1 онтраразузнаването, 
с дезинформация и подривна работа в чуждите разузна
вателни служби. Често той даваше фалшиви сведения 
н а чуждите разузнавачи, водеше „игра на разузнава -
не", прехващаше съобщенията по телефон, радио, по
ща и телеграф. Той беше „очите" на абвера . 

Отдел IV - ръководеше агентурната мрежа, а от
дел V организираше връзките . 

Местните органи , на абвера във всеки военен окръг 
на Райха се наричаха „абверщеле", а зад граница --
„кригсорганизацион" (КО) . Първите бяха устроени 
катq централния апарат, а вторите се . маскираха в чуж

бина главно като различни частни фирми, Такива цент
рове имаше в Мадрид, Лисабон, Берн, Анкара, Сток
холм и Будапеща. Временни разузнавателни центрове 
на К:О бяха създадени в Брюксел, Варшава, Хага, Па
риж, Букурещ и София. Техните групи имаха готов- · 
ност да действуват в случай на немско нахлуване. 

2. Бюро „Д·р Делиус" 17 



Докато ХитJJер стр оеше тотална фашнс 1'ка държа
ва, Канарис изграждаше тотален шпионаж . Шпионска
та мрежа трпбваше да обхване цял а Герма ни я и Ев 
ро:п а. Това беше м ::~ шина за агр есия, а внеза пни н а 
падения, з а кър ва._,а разправа н аселешРто и същ.ю 

тивата в окупи раните cтpaf:l a. Аr~ентитс на абвера 
ненавиждаха смъртно комуни тит и ъв ТСJ{ата стра

на, както ги ненавиждаха Хнтл. р и подвижници
те му. 

Към средата на 1940 диш1 ф ашистка Германия 
беше поробила девет страни JJН Э то милиона н а
селение . Хитлер вече обми JНIШ' 1ш 1 да разбие неси-
гурния неутр а литет на ал1<аш1т и л.а се нахвърJш 

върху СССР, с който r DЪ ! ваш• Jl говор з а ненапа-
дение. Той заповяда r1a Кай J! щ1 уск рн ра з работва
нето на план а „Ба1 р 1 ни n рлин цар 
Борис II I. 

Хитлер · и каu да nриnл ч ългарня н т лкова за -
ради природниР 11 богатства, кош то з а важното И 
стратегич еско положени . По онова време ца р Бop1Jfc 
беше в много близки връзки с Канарис. На Хитлер бе
ше · известно, ч е може да разчита на фашизир ания Ге
нерален щаб във Военното министерство . Той поиска 
от цар Ббрис да пр и:върже България към Тристранния 
пакт . Целта беше да се упражни натиск върху Гърция 
и Турция. оорис веднаг а се съгласи; но из ч аю:J' а ш е удо
бен мо м е нт. Той все ощ плашеш много от народа, 
и основат лно. Бъл г р юrпт нар д чр ез ма нифестации, 
стачки и пр т тни р золюции изразява ше воJiята си 

за съюз със Р и !I н ам а ъв войната . 

През август l 40 дин а D офия пристигнаха фут-
болистите на ъв т 1 ю1 ор „ партак". От игрището 
де града играчит минах пр шп алир от посрещачи, 

обсипвани с цветя - а н бяха поср ещани видни 
буржоазни ръководит JJИ . 

В същото време в тр а11ата се ширеше безработи
ца, въведена беше куп нна си тема , за почна се спеку
ла и черна борса с храни и облекло . Правителството на 
Филов закри българо-съв тските дружества и з а една 
седмица прие Закон за защита на н а цията и Закон :за 
организиране на българската млад ж. 

Стъпка по стъпка царското правителство погазваше 
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Свободйfё на народа , 11ревръщаше режима 1:и„н военn\1-
полицейски. Под':!иняваше икономиката на страната на 
Германия , к ато насочваше целия износ към нея, и то 
на неизгодни цени. Ръцете на цар Борис се развързва
х..,а. Оставаше още малко време до фатаJiната крачка, 
която то й, хитл еристкият агент, не закъсня Jta направи. 

БЮРО „Д-Р ДЕЛИ У L: " 

„Именувам се Ото Мандел 1 • В националсоциа.1истичес
ката партия постъщ1х в 1932 година. Тогава в Пловдив 
дойде директор·ьт на акционерно дружество „Интеркон
тинентал" и офици аJi но откри нашата п артийна група. 
Когато нашите взеха властта в Германия, всички учи
тели в Пловдивското германско училище бях а приети 
Fч<упом в партията. <:::_ул.и з ането си в партията, след ка-
т Пl по властта, <1втом атически станах агент на гер- -

ра уз нав а r r , Т'ьй r<ато вс ки немец юсобено 
пъr пар нй н ит чл 11 в , ях·1 длыю 11 да се по~тавят на 
р а пол ж ни на държаnата и нейните организации. 

Касиерът на групата ни отначало имаше м алко зла
rарско дюкянче, което не можеше да го изхрани . След 

тов а п артията му даде няколко представителства на 

германски книги и списания. В качеството си на амбу
лантен търговец на книги той обикаляше България до 
последния момент и пласираше списанията главно меж

ду инженери и медици. Правеше l\Щ впечатление че из
веднъж той забогатя, обзаведе си къщата нано~о ма
кар по-рано да нямаше пукнат грош. Синът му, ~ъщо 
чш~н на партията, веднъж яде бой от военните в Плов
див, защото се навърташе в района на. артилерийските 
казарми. 

В 1934 година Хектор ме извика в банката и ме по
моли при пълна тайна да му дам сведения за българ
ската житна реколта и какви запаси от храни се на
мират. По-късно аз ред;овно предавах такива сведения, 

1 Осъден от Народния съд' в 1945 r. като гестаповец. - Б. а. 
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които се изпращаха на доктор Делиус. Докладите ми с~ 
простираха върху българския износ изобщо, състояние
то на плодови-те реколти, количествата стоки, които се 

иЗнасят за други страни освен з а Герм а ния, по чие на
реждане се предпочитат другите пазари, изкупните це

ни в България, производствените р аз11 к11 , ха р а ктери
стика на фирмите и тяхното становнщ п рямо Ге рма
ния, настроението сред селянит , д о JJHИ ли са от це

ните, как се посрещат пр авит л ств п ите нар еждания 

и как се изпълняват, размер а на п къл ва нето. 

Когато почна войната , б пх м ИJrи з ир а н в Германия, 
но тъй като знаех бълга р ки , ru вър н ат в София. Тук 
ме назначиха за преводач в дн а '!а т, която поддър

жаше складове с бой ни прип а и , р ив а и хранителни 
пр.~щукти, а по-късно м и вю аха 11 р и еди н капитан-

леитенант, около п тд тг проша р ени коси, 

добре за п азен. р щн а · м „l 11ио н П алас" . 
Той ми р аз кр и, ч м р 1 т 1 а у ll аване във 
Виена . ада чит му илн 'IP - В p1r a да ъб р е данни 
з а полож нн то н а J у ют ч · рн м реки флот, руските 

прист а нища и да пр ка р а през Ту рция за Сирия 1 и 
Близкия Изток хора на морското разузнаване ... " 

Цитираните показ ания на Мандел са характерни. 
Те разкриват одисеята на хилядите хитлеристки агенти, 
пръснати ,по света . По времето, когато Третият райх , 
се готвеше за война, те се прикриваха като търговци, 
поср едници, културтр е гери, обикновени з ан а ятчии. Щом 
почнеха во нн ит д йств и я , ил и ва ляха м аските• си, или 
се за ко нс пир нраха ощ п -д лб ко. 

През 1940 г ди о а д1р · авари н ад тридесети-
на търговски ФН! м и , п р дприn ня, представителства, 
културно-просв тни , 11 ауч 11и н дру t' н институти, пръсна

ти из Бълга рия, в к ит ра т а ! а узн ав ачи и аген
ти _на абвер а . Тия дру)I тоа и np дстав ител ства бяха 
или само герм а нск и, ил и м н н - с германско-бъл

гарски капитали. По- къ н , к rато за почн аха да отне
мат фирми от евр еит , П/ даваха ги предимно на гер
манци, дошли отвън. Ето r1 п 1 < и от по - важните дружест
ва и фирми: 

„Транспортщеле" - сл ужба · а стоп ански превоз и, 
за доставка на хромови руди и другн сто ки . Тя отгова

ряше за предотвратяването н а в я к а к в и сабот ажи и не

изправности по вагоните. В нея работ ха много ;,докто-
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ри" - всъщност това бяха офицери от абвера. Имаше 
няколко разузнавателни групи: една се занимаваше със 

стопански и военен шпионаж; втора подготвяше сабо
тажи в неприятелските страни и така натат1,к. 

"Специални отреди от тази служба се изпращаха в 
тила на неприятеля с особени задачи. Тъкмо такъв от
ред действуваше в Македония и Албания. Друг отред 
издирваше неприятелски агенти и защищаваше първия. 

Като изпреварим събитията, трябва да кажем, че имен
но част от втория отред беше унищожена под Рилския 
манастир от Рило-Пиринския партизански отред през 

1944 година. ' 
АД „Соя" - търгуваше .със соя, но шпионираше 

главно в Министерството на земеделието. 
„Зюд-ост-ойропа" - официално дружеството се за

нимаваше с преработка на лен и коноп, а всъщност съ
бираше стопански и политически сведения. 

АД „Ориентал" - германските агенти, прикрити в 
това дружество, водеха активно разузнаване по линин

та София-Цариград. Собствениците му поддържаха 
връ ка дир ктор а н:_а.....-един стом анодобивен з авод в 

HJJ Ю1 .. 

А „Инт рк тrтн п нта л" - ръководеш се от Райн-
хард утщмид, много близък приятел н а Делиус. 

Към и зброеннrе сл едва да се добавят: 
АД „Търговска банка", която беше неофициален 

клон на Дрезденската банка, „Гранитоид", „АЕГ'', „Па
раходна агенция Бакрачев", „Петекс", АД „Доспат" и 
много други. ; '·i 

До идването на Делиус почти всички немски разу
знавачи получаваха заплатите си от тези дружества, 

участвуваха в печалбите и спеку.пациите им. 
Въпреки голямата агентура той намери, че з.аваре

ната организация на абвера не можеше да реши поста
вените И задачи. Единствено добре работеше пропаганд
ната служба. Тя се мъчеше да подготви българския на
род за бъдещото проникване на хитлеристите на Бал
каните. Бяха организирани много безплатни курсове по 
немски език, стотици културно-просветни кръжоци, раз· 

даваха се стипендии за следване в Германия, урежда
ха се екскурзии и прочие. 

Доктора си постави като гл _а.вна цел да координи 
ра разузнавателната дейност в България, като ~ъби;, :.. 
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и обраt'Jогва информацията , която пр авителството тт 
всички JJ.ругн официални слуJ-I< б и с готовност ще му да
ват. Той съз ир аше възможност за д йствне и в предо
твратяването н а евентуални опити а тм ята 11 е от съю

за и привързаността н а държавата към Ге рм а н ия ил и 
пък за някакви „завои " или пр опвттва н 11 а „ гъв ка вост" 
от отделни политици. „ Н а ционат1итс н нт 1 и" н а Бъл 
гария за него бяха ясни - придъ р)r ri1 1 I<ъм п ол ити ка 
та на Германия . Тук Докто р я 11 пм ' LLI какво много да 
се церемони със сер вил нит бъл rа 1 1ш п ра вителств а. 
Герм анските пълномощни мини три в е ч е бях а нап р а ви 
ли нужното , всички бъл га рск и п ол т 1т 1щн да почувству
ват, че н асоките на тяхн ата пол 1пн J<[1 т р пбJ?а да се о/1-
р еделят не в София , а в Берлнн, п с тол и u'ат а н а „х и
лядогодишния Трети р а йх" . Д лиу · т 1 я а ш с а мо да 
обхв ане във видимит и 11 в иднми н·и.L 1< и 11 а м р ежата 
си пр авителств нит н други фициа J111 и бъл г а рски ор-
гани така , че в ки пит п а ЪJI Г а р и я з а тк.п о н ние Olf 
Берлин да бъде изключен още отн а чал о. 

Затова с типичн ата му п еда нтичност и о р1 а низатор 
ски усет се захва н а да из плита своята мрежа още 0 1· 

първите дни на пребиваването си в стр а ната. Той пред
вкусваше някакъв приятен гъдел, представяйки с и по

лутъмните и пълни с тайнственост улички на българ
ските r;радове, които мислено ср а вняваше с потайно 

стите на прочутите „казби" от селищата н а Северна 
Африка . Пръс н атит из тр ан ат а- джами и •със своите 
минар ета допълв аха н гов ата п р - д тава за екзотичния 

декор , н а фо н а и а 1< йт да р а з 11 r р ава своята отдал ~ч 
з амисле н а и г р а . 

А з а и гр ата си Д лиу т;~ ав н а подготвен ... 
Резидентът на абв р а з а кратко време да 

създаде своята · служб а , р ч н а официално Бюро 
. „Д-р Делиус ". Тя б ш · р га т1и и р а 1 1 а по чти като ум а -
лено копие на централ r r т у п р авл е 1-1 r1 е н а Канарис . , 

Разбира се, бяха взети п р л вид особените условия в 
България през 1940 годин а . а консп и рирането на шпио 
ните и агентите беше до из в стн а степен условно . Така 
например съставът на слркб ата в Ха рм анли се пред
ставяше за археологическа груп а , дошла д а из следва 

земните пластове. След като ua р като правителство 
црисъедини страната към Тристр анни я п акт, агенти ге 
э аrrочйаха 11·@ д:е~~твуват с разRър :щи ръце , открито и 
безоt.1'!9ДRQ. 
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J бyiJaneщa 

Схема № 1 

·~ 

Ръков дствот о а бюрот с настани в триетажна 
сгр ада на улев рд Патриа рх Евтимий № 57. На пър
ви я етаж се н а м ир аха ка бинетът н а Делиус и р абот
н ата стая н а неговата секр ета р ка Анализе Станидка . 
Госпожицата и м аше невзр ачна физиономия , но владе
еше отлично английски и френски език и беше много 
обиграна служителка . В ост аналите стаи работеха чи
новниците , беше монтир ан а и радиостанция за пряка 

връзка с Берлин . 
Вътрешното разузн аване ръководеш~ зо~дерфюрер 

Клайхампел 1 , на рич ан „кървавата ръка . Тои беше до
шъл в Българи я пр ез два йсетте години и отначало ра
ботеше като ч и новник в кримин алния отдел на поли
ци ята. През 1934 година Клайхампел в к ачеството на 
търговски представител се навърташе из гара Кричим 
и купуваше грозде з а едн а берлинска комисионерска 
къща. Не бяха редки случаите, когато тоя авантюрист 

I К л а й х а 111 п е л успял да избяга от иароJi.нФто правос1;JtИе, "О 
загива при една самоле'Гка к атастрофа през !941} rQp.)!H ~. !11>ТJ'ВЗЙ
ки от Виен а за Пpar:J , "=""" р . <}, 
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получаваше цели вагони грозде н а кредит и мамеU' "' 

производителите. Австриец по произход, след Аншлуе<: 
той премина на служба при Канарис. Задачите , :н :~ 
Клайхампел бяха да разкрива н · л - г аJ111и опозицион ·, · 
и саботажни групи, да води борба р щу въоръжената 
народна съпротива и контр а шпи о нажа и да осъществя

ва връзката с Дирекция на п олиuията . 
Външното разузнаване, о об н J 1 ед като Германия 

завладя Гърция и Югославия, п а очи главно срещу 
СССР, Турция и страните от Бли кия Изток . То ,се 
ръководеше от д-р Шуберт. Най-.nажната му служба 1 

беше в Ха рманли, подчин ена н а майор Хуберт, който • 
имаше славата на много опит 11 разу п ава ч. Той беше 
успял да проникне като чи1юв1-1ик о р1 ·бския генерален 
щаб и м алко пр ди во ннит - д й тJЗ и п р щу IОгосла
вия да открал.не важ 11и д кум - r1ти . 

(На ех ма No 1 а rт ка а 11и в ички провинциални 
служби, rтодчин ни на ц нтр алата в офия.) 

Бюрото на ка питан Пант н се намираше в еврейско
то училище в София и имаше фотографско отделение 
за преснемане на документи, химическа лаборатория за 
анализиране на различните видове мастила, зала р 

проверка на писма и документи. 

Центр а'лата за подслушване на телефонни разгово 
ри се н а мираше на улица Гургулят в София. В нея ра
ботеха към двадесетин а души. 

Доктор Дел иус ръ-коволеше и така н а р чените „ме
теоро.nпrи ч f"СJО~ та1111ии". които n 11-10 т с за нимава х а с 
радиопрехващан , к мапд ваш отр - да н а полка „Бра'
денбурr" . Бюрот му 11 rrp 1<1 н а'r 1 1 а бъбваше. След 
rqди н а при п го има 1tr з ач и л 11н па щат над 200 души. 
Броят на ът р д11нци б т трудно да се устано-
ви. Делиу р азп лага 11 1 rp м11н редства, раздава-
ше щедро нагр ади и агтл ти, п одкупваше с подаръци 

или пък уреждаше уча тн т 1- делки на министри и 

генерали , вербуваш пр титутки от баровете, прислуж
ници в хотелите или кам - рднr1 ри в легациите. 

Разбира се . не само той с - за ним ава ше с шпионаж 
в България . Във военното, n л итич с1<ото, стопанското 
и културното разуз н ава н уча твуваха почти всички 

немци в страната - от пълном ощния министър Бекер
ле до фелдфебелите и шофьорите . Ра зузнаваха органи 
те на гестапо, военният и културният аташе, консулите, 
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" пломатическите съветници . Разделени на групи, tE' 
JJ l;щ·exa борба помежду си, злепоеtтавяха се с доноси, 
иtlt:ригантствуваха. Тия подмолни стълкновения бяха 
вtt.ьщност отражение на голямата борба з а надмощиR 
в"самия Райх, където Канарис, Хайндрих, Рибентроп 
и Гьоринг се шпионираха чрез стотици свои агенти и 
си изплитаха шантажи. 

Бюрото на Делиус си съперничеше с органите на 
гестапо, с Бекерле и останалите централи. А когато 
след февруари 1944 година Канарис беше снет от длъж
ност и Валтер Шеленберг, началник на отдел VI (Вън
шно разузнаване при РСХА - Главно управление '3а 
имперска безопасност), оглави и абвера, придаден към 
неговия отдел, в България за всеобща изненада Делиус 
овладя гестапо. Сега неговото - бюро по своя внушите
лен апарат приличаше на министерство. В ръцете си 
той имаше голяма власт, можеше да играе на голяма 
карта, да ор·ганизира дори правителствени преврати. 

Един от 1изключител_3!!те му успехи беше овладява
нето на Разузнавател-ния отдел (РО) при Българския 
генер ален Щ~б. Всъщност Делиус беше улеснен в това 
ОТ редица С>°б Т<ТИВНИ Об ТОЯТ JI ТВа ОТ П ОЛИТИЧеСКИ И 
икономич кн характ р и от убективни , коренящи се 
в подкупнщ:тта и сля пото подчин ени . Ра узнавате,11-
ният отдел :игра не малка роля в един твърде сериозен 

' 1 
период и затова е интересно да се знае структурата му. 

Първоначално той имаше малък апарат, но постепенно 
разрастваше\ оформяха се подразделения с оглед да 2е 
с<': _!j!ане цялостният живот на страната. Оформиха се 
три разузнавателни отделения: 

РО-1. Външнополитическо разузнаване. Отначало 
дейността му се съсредоточаваше изключително в про
учване докладите на военните аташета. Генералният 
щаб .не беше ориентиран напълно по военнополитичес
кото положение. 

РО-2. Вътрешнополитическо разузнаване. Отделе
нието имаше политическа секция (противодържавни 
учения във войсковите части и вън от тях), стопанска 
секция, индустриална секция. РО--2 трябnаше да инфор
мира за общественото мнение и на стr оенията сред н::~
родните маси, за проникването на ИJLеите на комунизма 

сред военнослужещите (всеки командир на част имаше 
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офицер-разузнавач и агенти) . П ри произшествия и раз
криване на конспирации командирите допасяха телегра 

фически в РО. От получените да нни всяка сутрин се 
правеше доклад за стоп анското положен11е н а страна

та, работническото движение, попъm t r1 и ъс сведения 
от полицията . По един екземплнр т п го п редаваше 
на началника на Генералния щ;~ б, во 1111нn 11 инистър и в 
двореца. Всеки месец кома ндир11т щ1 военните части 
изпращаха по горните въпр си в РО подробни доклади, 
обозначени с · н азванието ПР ДУЧ (П отиводържавни 
учения В·ЪВ войсковите части и nъ11 от тпх). 

РО-3 . Контрашпионаж . Разп т1 гаше с петдесетина 
агенти . 

Военен шифър и връзка · r Mf1 11c1 та и италиан
ската р азузнавателн а служб . 

Във взаимоотношенията м жду Ра у павателния 
отдел и бюрото ш1 Д лиу игра ха твърде важна роля 
п а рите . Последното по сuедение н а РО разполагаше с 
огромни суми. Докато Делиус плашаше по 10 000-15 000 
месечно . РО едва отделяше по 3000- 4000 · лев на 
агент. Ето защо той беше успял да спечели на своя 
страна мнозина чиновници от полицията и администра

циятс1 , военни, търговци и други . С амо службата в Хар
м а нли, също по сведения на РО, беше купила староза
горския областен полицейски н ачалник, околийс1ште уп
равител и: н а Харманли, Елхово, Ивnйлооград и Гюмюр
джина . По този начиt( с стигаш ;io J<урнози - бюрото 
на Делиус пы1 ч а ваш n д 1 1и п :ч1 n ·1,трешния живот 
на стр аната nо-ра н т по.nишн1та н от Военното мини
стерство . 

„М Е Т Е О Р О Л О ГИ ЧЕ СКИ С Т А Н: Ц И И" 

Към средата на май 1940 година Делиус изпрати иа 
РО в Министерството н а войната едно от поредните си 
писма. Към него прилагаше и нов допъл нителен спи
сък 5 имещ1та на германци - с труднr-щr~ r-ii:1 ,1 метеоро-
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логическите станции" в България. П исмото беше много 
любезно, през тази година той винаги употребяваше об
р'!>щения като „Многоуважаеми господин ... " и по
слесловия · „Приемете израз а на отличните ми към ва.с 
почитания" . През следващите години писм ата му .по
степенно губех а учтивата си форма, тонът ставаше за 
поведнически, нямаше вече никакви обръшения . В гор
ния ляв ъгъл поставяше едно „Д-р" и номер и дори i-Ie 

се подписваше - така, както кореспондир аше и с под

чинените си служби. 
Но. в 1940 Годин а неговите хор а все още се считаха 

з а „гости" . В писмото си Делиус молеше Генер алния 
щаб да уреди с полицията да се издадат на хор ата му 
лични карти с валидност до 31 декември. 

Назв.анието „метеорологически станции" беше ус
лрвно. Всъщност тоs а бяха радиоподслушвателни стан
ции юi германското разузн ав ане, разпоJ1ожени в Со
фия (26 души), във Варна ( 18 души) и в Бургас (9 ду
ши). Те служеха к-еrrб' разузнавателни патрули на абве
ра . Пръснати из цял а Европа, трябваше да прехващат 
противниковите ради опредаватели. Беше уговорено чле
нов.ет н а uъпро 11и т та нции официално да се пред
ставят [(ато п 1 011'1 .n към r рма н к ата легация : тър

говсю1 аташ та, гр ад 1·1 11 ри, шофьори, тел фонисти, екс

педитори и дру г 1 1. Разбира се, ведн ага биеше на очи, ч е 
тези шофьори н ;-радинари живеят в хубави вили в Ов
ча купел и във В арна , разхождат се добре облечени , 
накичени с фстоапарати и харТ>Iат с широка ръка . В по
ведението на пристигналите от няколко месеца хитлР

ристи се забем~зваше арогантност, нахалство и самона 
деяност. В заведенията и по улиците те се държаха та
ка нагло, сякаш се н амираха в окупирана стран а, и ес

тестве но предизвикваха възмущението на гр ажданите . 

Едв а ли само това беше действителната причина, нп 
министърът н а войната отказа на следващата :Моо1ба на 
Делиус дn разреши на още трима души да се настанят 
в бургаската станция . 

Отказът беше r1редаден на Де.11иус от началника на 
РО в най -учтив а форма и с много общи приказки. 

: - Може ли да ми прочетете резолюция.та на госпо
д!'iн министър а - помоли по телефона Делиус. 

~· Докладвано на господин министъра на 27-и . Той 
~аповяда: нrr~ СР. p~эreiJ.]?i~. Повеление·_ да Не flйЯНСТ-
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вуваt и да з наяt !{акм г6ворят . Много да не деМ6Н
стрир ат пред обществото." 

- И все пак това не е повод да се отхвърли молба
та ми. 

- Намирам се в ИСТИ}(Ско затруднение - отговори 
началникът на РО. - Можахме да издействуваме срок 
на визите до октомври, а не до декември. 

- Имам една молба към вас - ка за Делиус. - Мо
же ли да ме приеме днес господин министърът? 

- Ще ви се обадя след половин час. 
Делиус з атвори телефона и нареди н а секретарката 

си Станицка да му свари кафе. 
~ Пак ли нелрюпности, господин майор? - попита 

тя, като влезе с подноса. 

, - Забравили сте да · ми донесете сифон - каза 
той. - Докато Военното министерство се ръководи от 
лице, което проявява политическо късогледство, винаги 
ще си им аме неприятности ... или може би до известно 
време ... Анализе, _nj11(стигнаха ли моите пури? 

Явол, хер майор! 
- Кажете на шофьора да изкара „Мерцедеса". 
В това · вр еме иззвъня телефо нът. Н а ч алникът на 

РО съобщи , ч за ща ти господи н министърът им ал 
свобод н л лоон ~r ч а и блaroooJ1н JJ да при ем доктор 
Дел иус в д сет ч аса . 
Делиус бл агода ри, сетне извади от чекмеджето н а 

бюрото си своя „Валтер", от който никога не се р азде
ляше, и излезе от канцеларията. Беше облечен в светло
сив двуреден костюм, с бяла риза и разноцветна връз 
ка. На изхода портиерът, банатски българин, пъргаво 
скояи да го поздрави. 

Пред тротоара беше спрял масленозелен „Мерце
дес'\с номер ДТ- 10. Делиус имаше още две коли, за 
които бяха построени гаражи в двора на сградата. Шо
фьорите бяха българи. 

- Добър ден! I(ак сте?. - обърна се той на разва
лен бъ-:~гарски език към младия шофьор, който го ча
каше с каскет в ръка, посочи му да седне вдясно, а сам 

се настани зад кормилото. Навикът му да шофира и да 
„вози" шофьорите си често будеше удивление. Всъщ
ност това беше трик на опитен разузнавач. В движеща
та се с голяма скорост кола хората отвън трудно биха 

ro разпозн али и при всички случ а и бих а приел и сед-
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налото вдясно лице з а самия него . Българските шофьо
ри Делиус возеше със себе си като жива мишена. · 

Колата зави по булевард Царица f1оана; после по 
Солунска и спря пред парадния вход на Военното ми
нистерство. Началникът на РО беш изля ъл да го по
срещне. След година Делиус щеш да влиза свободно 
в министерството, но засега се налагаш да приема при

дружител. 

Парадното стълбище б ш п крито с дебела черВ(:'
на пътека. В дъното имаш n лиr<0лепни стъклописи. 
Стълбището и коридорите бnха блицовани със сйво
жълт мрамор. Сградата се млташе за една от най-
модерните в Софип . . 
Делиус беше з аведен при с Il 1 ал П тков, началник 

на Генералния щаб, н еговият 1 а б ни т, ц J!ИЯТ в дъбова 
ламперия и с фотьойли от JJ н а i ожа , правеше добро 
впечатление . След 1 р аткитс r1 рип т тв1нr генерал Пе1·
ков повед Делиус към orp мння 1 аби11ет на министъ
ра. Пред вр а тата ги чакаш адютантът с акселбанти. 

Делиус се представи по воеююму, без да се смуща
ва от малкия си чин. Той очакваше, че ще се води де
лови р азговор, затова се изненада, когато видя богато 
наредена с питиета и сандвичи маса. Бяха (;)амо трима
та: той, генерал Петков и военния] министър генерал 
Теодосий Даскалов. 

Излиз аше, че генерал Даскалов разполага с много 
повече време, защото, вместо да започне разговор, по

кани со та · н на тр ап з ата . Най-на пр д пиха з а гер
мансrште поб ди в Х-0J1 а 1щиs1 , лrия и Франция. Мини
стърът се иrrтерс ув аш от л, й тnи - то на новите пики
ращи г рмансr< н ·ам л ти „Щуки" и Делиус разказа, 
че точността па бомбомпта п т била соJ1яма . Освен това 
с воя на сир rr ит Ъ · ;~ а u али невероятна паника 

сред противника . 

- Известно л и в н и явл 1-rието на руснаците, че 
щели да бранят ръжи в ръка мира на Балкани-
те? - попита ген рал скалов . 

- Да - незабавно отговори Делиус. - Но струва 
ми се, че българскот цар ко правителство не се нуж· 
дае от уверенията на ч р вените . 

- Съгласен съм с вас - J( аза г нер ал Даскалов, ~ 
такова е убеждението и на н гово величество царя . 

- И все пак, екселенц - усмихна се Делиус, - Бъ-1-
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r·ария има да решава своите национални идеали. Гос· 

подин адмирал Канарис ми каза веднъж, че на Балка· 
ните трябва да има велика и обединена БъJirария. Дош· 
ло е време да получите Добруджа. Аз бих могъл в 
предстоящата си среща с адмираJiа да поговоря за то

ва. Адмирал Канарис е спечеJiИЛ изключителното ува· 
Жение на нашия фюрер. 

Макар Делиус да беше нищо и никакъв майор, око
то му не мигна, когато изрече предложението си за До 

бруджа . Той искаше да играе на силен коз , з а да сломh 
„капризите" на генерала и да си разчисти поле за дей · 
ствие. 

- Всяка помощ, откъдето и да е тя , ще бъде при
ветствувана - отговори генералът и вдигна чашата си. 

Все пак той н~ искаше да се обвързва с благоразполо
жението на едйн незначителен майор и затова отклони 
разговора: интересувал се каква е същността на н ацио 

налсоциалИ:зма като учение и се надявал, че доктор Дt. 
лиус, като стар член на партията, ще може да му р а::~ 

ясни най-пълно, -а-а.щото винаги го смущавало понятиt:
то „социализъм" . 

Д лиус тrовори , че бн искал най-напред да съоищ1. 
възгледит на фюр ра эа онова уч ни , на което се про
тивопоставя националсоциализмът - марксизма. Мар к

сизмът по рождение и по своята дейност е чисто enpei:l
cкa духовна храна. Германската нация бе така леко
мислено осмивана от Маркс, защото евреинът е безоте
чественик. Фюрерът рано успя да различи творческия 
капитал от спекулативния. Die Grundsatze des Natio
nalsozia!ismus1 се основават на следното : изграждане 
на велика Германия, против Версайския и Сенжермен
ския мирен договор, преразпределяне на колониите, 

чистота на расата, изгонване на евреите. Има една ма 

лоценна раса, азиатска по произход, която се е наста

нила между нас и смуче кръвта ни. Това са евреите . В 
стопанството - слекуJiанти; в производството - експло

ататори; в администрацията - подкупници; в полити

ката - интернационалисти, комунисти, рушители на 

държавата, братя на масоните 11 пионери на болшевиз
ма . Евреите са били много пъти преследвани, но са се 

1 Принципите на националсоциализма. - Б. пр. 
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развъждали каtо д:ър \3еi-1Ици 13 rtаЯ н 1'ова къща. ~дин( 
вено фюрерът като пр атеник н а бога и природата СЪ'' 
мя да с.пом и всички козни на еврейството . ... 

Генерал Даскалов благода ри за из черпателния и н: 
научно равнище отговор . Дел иус добав н, че всъщносi 
е цитирал книгата н а своя фю1 [) , 11 ще, че н ационал
социализмът бил не само политик -фило офско учение, 
но и нов а политическа религип . Ц J1 и ят г рмански на
род вярвал, че провиден и то м у е из пратило фюрера 

като месия . 

В ече изпих а две бутил1и 
Даскалов отиде и седна зад 
ро. Беше среден н а ръст, С'1 
тесни устни, подстри га н в исо к 

те му щрыо-1 али уши . 

011110. Едв а сега генерал 
гр м 1 юто си дъбово бю
ухо .r1н це , м алки очи и 

' 'l Г J з пваха го големи-

- Предпол ага м, че а ви 111-1 мотипите на нашия 
отказ - обър н а е то l1 1<1 м Д лиу . 

- Не съвсем, 1< JТ 1щ - тrово 1 , 11 Д лнус. - Съ
гл асно уго ворката м жду 11 n 1 1_1 сто ми н истерство и 

Върхоон ото 1<ом n 11дуоа 11 е 11 а nсрмахта от я нуари тази 
годи на бяха създадени трите „метеорологически стан
ции" . Предадох н а вашите подчинени спи'-ък и картоте
ка. Беше уговорено още, че про мени на персонала вслед
ствие на технически или дисциплинарни причини ще 

бъдат сво<.'временно съобщава ни н а вашето министерст
во, което аз напр авих. Тъй като според българските за
кони всяко лице , живущо по-дъл го в царството, трябва 

да прит жа в а лич на карта , за ко 1 1 ът беш приложен и 
към чле t rов - т - ll a „ м тео1 ологич еските станции" .. . 

- А проп ! - J къ 11 а го гс 11 ер ал Даскалов. - Не 
ви ли труп а, ч л · ВJ\О 11и мът е н и к а к неудобен? Мно
го граждани rr аят в ч , J< а 1шо се з аним ават тези „ме

теорологиче ю1 т а 11r \И1t ". 

- Можем да гн ш1 р ' Ч м „ з - м 'тръсtш" - отвърна 
веднага Делиу . - II а з и J<a м да в и помоля , екселенц, 
да обърн ете вннма 1111. 11 а Jl дното : л ичните карти на 
моите подчинени н - 51 а издава н и редовно, а полицей

ските власти във В а р н а, и з глежда , въоuще нямат на
реждане относно там 1 tr aтa станци я . Ограничаването 

н а сроковете на личн ит 1<а ртн з а 2- 3 месеца причиня
в а натоварване на пол~щ й 10-~т власти . Съгласен съм, 
че маскир ането на м оите п одч и1 1 н и като градин ари, те

лефонисти и прочие не е споJ1 учл и во , из глежда неверо-
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-tfio и подозрително. От създалото се положение може 
-La се излезе единствено, като се спазват условията н~ 
~ашата договореност и като се удължат сроковете за 
uребиваването им в страната до края н а декември . . 

Разберете ме, че поне засега ми е неудобно да 
разреша - каз а генер ал Даскалов. - Твърде много 
шум се вдига около вашите хора , дор и е странно как 
специалисти в своята работа като тях могат да допускат 
това . Ние получаваме непрекъсн ато писм а от гражда
н и . Генерал Петков, прочетете днешното писмо ! 

„Д о 1~11нистерството на войната 
и Директора на полиццята 

Известни . ли ви са движенията µ, дейностт(l на група :.tлади 
хора, говорещи немсlШ:;-Jwито обхождат око'лностите на Софuя и 
специално се движат около Овча купел с доста подозрително дъп~ 
жаr1е и срещи с разни лица? Какви мерки взехте за проследяв~н-f
то 11 устаrювяването дейността на тези хора?" 

Наблюдател (не с_е чете) 

г 11 p·1J1 П ТI< о np дължн : 
ur1 пр 11 та 11 ра п рта п а р азуз н а ва 'r 128 до 

п л нцнята . Трябва да е им а пред вид, че предназна 
чен ието на танциите е известно само нам. 

„Донасям Ви, господин началник, че от достоверен из
точник се научаnам, · че в К:няжево в къщата на госпожа 
К:о:чева , ул. „Раковец" № 25, живеели двама души, по про
изход германци, а именно Вилхелм Пелка - секретар на 
Герхард Раймон ~ комисионер . Същите през деня излиза
JJИ из Витоша и околностите на София с различни фотогра
фически апарати, праве.1и снимки и нощно време ги проми 
вали в къщи." 

- Ето, виждате ли - обади се генер ал Даскалов, _ 
защо е нужно така да се демонстрира ? Не ви ли дават 
дос"татъчr-то сведения вашите колеги от PO:J м . t 
маиор г 1 "-..,. • исля, 1е 
б 11чев,: които е в постоянна връзка с в ашето 
юро, в и е осооено полезен. 

1 Избягал през 1944 година от Бълга рия, сега е в Испания 
~1~1~~т~пБ. н:. из гонения бивш престолонаследник Симеон Търнов: 

3. Бюро •. Д-р Делиус" 
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- Да, колегйtе са твърде любезни - Потвърди Де- . 
лиус, - но нашата дейност е много по-широка ... Нуж• 

. но ли е, екселенц, да се обръща внима ние на дребнави 
и наивни писма? У нас такива хор а биха получили за
служеното. 

- За съжаление в Бълга рия лил в ат п атриотични 
политически партии, ние до [ и 11 мож м да мечтаем за 

партия като националсоциал н тич ката , на която да 

се опре престолът. Аз се горд п, че единствената мон;J
литна сила, предана всецял н а 11 rово величество, е ар

мията, която имам честт а да 1< ма ндува м, но сме длъж

ни да се съобразяваме с поJ1ит 11ч кия момент. Ние сме 
необвързана страна, поддържа м р довни дипломати

чески връзки с Англия , САЩ и Ру нп и уверявам ви, 
тям е известно · з а д йността на в шит хор а . Макар и 
разтурени, у нас продъюr ават д ъщ твуват опози

ционни па ртии np ашлий 1 ри 11 тиро вI<а, да не го
ворим за комуни тнт . В ич1ш т нн д б 11 ат . 

Недвусмисленото та 11 вищ на r нер ал а не смути 

Делиус. Но все na I< се видн принуден да обещае, че ще 
обърне най-строго внимание на своите подчинени да 

пазят благоприлично поведение и„ да не ~:rздават пред

назначението си. Министърът помоли да бъдат преда
дени личните му почитания на адмирал Канарис, кой
то, по негови сведения, бил личен приятел на негово ве
личество царя. И още, че ако господин Делиус и ад
мирал Кана рис спомогнат България да . . uлучи Южна 
Добруджа, нсторинта н пма да ги аб р ави . С тези думи 
срещата прикл 1 LJИ 

В коридор а r н р ал П т1 .ас пока нил Делиус з а нн-
колко минути 13 13 п f< и11 т. О танали сами, 1 ой ro 
запита: 

- Как ви вю1 да ro п дин министърът? 
Делиус се усм.их 11 а нроннчво, без да каже нещо. 

Петков продължи : 
- Как смятат да п тъпите с хората си от стан-

циите? 

- Струва ми се - О'Гвърна ДеJЦiус, - че 1бъшарска
та общественост трябв а да свикне с тях, така да се ка

же, да се ПОДГОТВИ n ИХОJI ОГИЧ ски . 

Делиус се замисли. Подн се пури на генерала и 
двамата запушиха . Не беше 11ужн о да се излага скри
тата причина за просто нелогичното разконспириране на 
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r рм 1Н1с1<Иtе разузнавачи в една все още неутралн~ 
трана. Дали К:анарис не се стремеше да злепостави 
България пред външния свят, като обвързана вече в 
та йни .договори с Райха? По този начин, от една стра
н а , тон щеше да попречи н а руск·ите, английските и аме
риканските дипломати да постигнат било съюз, било 
11еутралитет на България и, от друга страна , щеше да 
отнеме всяка възможност на царското правителство да 
лавира и да го принуди, изправено пред свършените 
факти, да се обвърже с Тристранния пакт. 

Една догадка, за която двамата мислех а по с6оему, 
но мълчаха. Това бяха неща , з а които беше опасно да 
се говори . З~ Делиус · беше твърде важно, че неговите 
шпиони с деиността си допринасяха \ повече за привър
зването на България към фашисткия блок, отколкото 
дипломатите на Рибентроп . 

На прощаване--д-еJ!иус се поклони и каза тихо: 
В близко време тук ще настъпят важни събития. 

В а шата помощ може да бъде неоценима . 
До отново го съпроводи началникът на РО. 

Д JIИ в КОJ1 ата си и на й-напред отиде в лега-
нмаш р а г в р во нния аташе, а след 

,, о а 11 rip1 rr pa np д .1 т р а 11т „Бъл гария". Там обядва
ор м н а вр м , когато н я м а ш е възможност да 

к чн до Овча купел, където готв ачката му готвеше 
по нем ски рецепти, и вечер яше редовно. Келнерът му 
лоднесе говеждо варено, шницел, спаначено пюре, щру
дел, вино и кафе . 

Скоро пристигна личният му приятел Гутшмид, ди· 
ректор на „Интерконтинентал" и в същото време съ
трудник на бюрото„ Делиус му разказа за срещата си с 
военния министър и за опасенията си, че в бъдеще то
з и неуравновесен военен политикан може да им при
чинява неприятности. А че на Балканите настъпваха 
важни събития, в това той никак не се съмняваше. По
късно началникът на Генералния щаб (навярно мини
стърът .му беше направил сериозна бе.1ежка) се прину· 
ди в лично писмо до германския военен аташе да пи
ше, че напоследък в герм анския печат започнали да се 
появяват често статии и снимки или по Радио Донау да 
се говори за българската войсr.;:а, без за това да е ис
кано съгласието на българското ком андуване. 

Във вестник „Донауцайтунг" бала поместен а сним-
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ка от срещата на генер ал Лукаш и генер ал Фьорч . Та 
зи среща била поверителна и засягала евентуални дей
ётвия на Балканите, които биха могли да раздразнят 
Турция и да внесат известно нел.ов р11 в отпошенията 

между двете съседски страни, об тонт летва, което 
не било в интерес на Герм11111 1н 11 БъJ1 гарш1. Генерал 
Лукаш още преди посещениет н а 1·с 1 1 ер ал Фьорч по
лучил предложение да си на пр <111s1т с 1 1 1 1 мка з а пресата, 

но з аявил, че е неудобно. 

Генер алният щаб нам нrаJ1 зп JIС'обходимо да привле
че вниманието на герм а п ск нн rюс11с11 аташе върху тоя 

и други факти (информаци я за 1 1рu1 1 зво.-1.ството н а ре
довен „випуск офицери и друг11) 11 ю1 1·0 номоли да на
реди да .се внуши на всички 11 с мс1\11 пропагандни служ- . 

б и, включително и немските rнщ1101 1р r';tа вателн , да не 

дават никакви матср11аJ11 1 11 з ж 111ю·1 ;1 11 а бъл гарската 
войска. 

Ала германците у110рнто пр сл 1to;1xa т·ькмо това 
да създават в дипломат 1 1ческип свнт у6ежд -шето , че 
България неофициално се е обвързала с тях. 

Същият смисъл имаше и настанява нето на „метеоро

логическите станции" в България и държането на тех
ните служители. 

Няколко години по-късно тъкмо такив а станции ус

пяха да разкрият английските методи на секретна те
лефония. При разговор чрез специал rrо устройство ан
гличаните смссв<1ха псич1ш зву1{оое в 11я1{акъв писък, 

който можеше да се 11рС'в ·1,рнс отново в човешка реч 

чрез специална ра:щс.1111тсл 11 D n p1щa13J(a към телефона . 
Това устройство ос11 1·урнва 111 с бс:~опасност при разговор 
по обикновен а11арат, ·1"1,i'1 като нзглеждаше малко ве
роятно гермаl!цитс д<1 1ШJ110•1<1т към лю-шята разделител

н а придавка. 

„Метеорологичес1штс "н1111щ 11" в България се зани
мав аха и със за ича11с 11 а нелегални радиопредавате

ли. През следващите гол.111111 фашисткото пр авител ств<'I 
неведнъж се обръщаш към тях за помощ, награждава
ше служителите им с ор;(с1111. Тu1·ава бяха раз1<рити ня 
колко предавателя на 11сJ1сг:1.1 1 1 1ат<1 комунистическа п ар

тия .· Особено активен и опасс11 Gсше обученият от гер 
м ански специ алисти радиотех!IНК, фашистът Кулчо Яна
киев . Бойни групи н а партията в София по-късно на 
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дв а пъти направиха безуспешни опити да го ликвиди-
рат. · 
Но „метеорологичес~ште станции" бяха само нача 

' лен етап в дейността на абвера в България . Бях а на 
зрели вече услови я в страната да се промъкнат орга

IIизир ани военни сили, замас~цrрани под твърде стран-

1ю име. 

• 

„С И Л А Ч Р Е 3 РА ДОС Т" 

Известно е, че Германия изкупуваше почти всички l{t)

личества петрол н~ънип . В Плоещ имаше огромни 
залежи от петрол и Хитлер се стремеше да сложи ръ
ка върху него, преди още войските му да са окупирали 
страната . Кан арис се срещн а с началника на румънска 
та тайна полиция (сигуранца) Морусов и двамата се 
спор азум пха да създадат немска агентура в Плоещ, за 
да пр дпаз пт п тролните полета от подривната дейност 

па агентит па а 11 глийската сскрстrrа служба . 

През юни 1940 година йон Антонеску организира 
фашистки превр ат и взе властта. Нпколко дена след то
ва беше арестуван Морусов . Канарис отлетя з а Бу
курещ, срещна се с румънския диктатор и поиска Мо

русов не само да бъде освободен, но и възстановен на 
предишната си длъжност. Антонеску обеща да се заеме 
с делото на Морусов и да !Осигури неговата безопасност. 
Обаче на следващия ден Канарис узна, че са го излъ· 
гали: Морусов беше убит в затвор а от членове на „же· 
лязната гвардия" , тоест от румънските есесовци. Кана· 
рис не прости тази измама на Антонеску. 

По заповед на Хитлер той трябваше да вземе бързи 
мерки :3а защита на петролните райони, докато поло
жението в Румъния се изясни. Делиус беше извикан 
спешно в Берлин в прочутия кабинет на своя шеф в 
„лисичата дупка ". Изпитваше необясним стр ах от все
могъщия си началник и същевременно се стараеше във 

всичко да му подражава - от похв атите в шпионажа 

до някои дреболии: Канарис много обичаше кучетата и 
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Делиус също държеше куче във вилата си, макар да 
не го поглеждаше. Докато обсъждаха плана за наста
няването на въоръжена група в България, очите му б?.
ха приковани в една японска гравюра зад бюрото. На 
нея беше из9бразено страшн о, и 1<рив но в дяволска на
смешка човешко лице - също имо л 11 а фашисткото 
разузнаване. Делиус гледаш I\а 11 ари н говите късо 
подстригани коси, удълж1с 1-1 J1иц и 

подвижни очи на фона н а т ва б образно изображе
ние. Струваше му се, че го на т даоат две лица и труд
но беше да каже кое от тя х н тн 11 кият образ на дву
ликия адмирал. Делиус Т/ ъ 11 а глава да се освободи 
от това впечатление и с ъ р д точи в деловия раз

говор. 

Същата нощ ДеJ1иу ам лет за София 
и на за ранта поиска rю n ш 11 т 1 ща министъра 

на вой~rата . На р а гов 1 а т път п1 и ъствуваше и 
началникът 11 а РО. Д - л иу ъ бщи , ч е според точни 
свед ния англичанит под 1'отвяли а 1щ1н1 против важни

те за Германия и вой н ата румънски петролни и.~шори и 
петролни доставки от Плоещ и Гюрге,во . Англичаните 
поддържали от доста дълго време в Румъния и близки

те до нея страни организации, които трябвало да из

вършат саботажни акции против същите петролни об-
ласти. ' 

Това съобщение направи силно впечатление на при
съствува щит е. 

- Ето защо - п родължн Делиус, - едн а з ащита, 
без да с гл - да 11 а м 11 ~те, много важна за Герма-
ния. Защитата м ж - да и зоърши само от специални 
германски си J1н, тъй кат м ж - да се доверим на ру-
мънците за дно бър 11 ргично действие по много 

Да калов, - дори и при 
сегашното полож ни умъ11н я? Интересно е, че гос-
подин Антонеску е i1 ам лоялен, но и нещо повече_ 

·- Най-голямата нн над жда е, че вие ще ни по
могнете - отвърна елиу . - За да бъдем подготвени 
да посрещнем непрнят Jl 1< и 11 удар, необходимо е да 

дойдат iз България 150 души , l(Оито са добре обучени 
за една подобна акци11 . А в ч изпратих в Търново 
25 души, които представих като отпускари на работ
ническата организация „Сила чрез радост". 
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- Упълномощен съм да ви оказвам съдействие 
каза военнинт министър. - Единственото ми условие е 
вашите хора да се пазят и всичко да се извърши така, 

че обществеността нищо да не разбере. 
Делиус обеща този път да вземе сериозни мерки за 

скрu_шното провеждане на акцията, след което предло

жи своя план. Германският параход „Хелиос", който ще 
докара 125 мъже и 25 жени, тръгва с най-голяма бързи
на от Виена по Дунава и ще пристмгне в Русе. Хората 
ще · се разделят на три групи : първата от 60 мъже и 
20 жени ще напусне парахода в Русе и ще замине на 
„почивка" в Търново. Втората, състояща се от 45 мъ
же, ще замине на „курорт" в Поморие. Третата група 
от 20 мъже и 5 жен.и ще остане на парахода. 

Снаряжението на групите ще бъде изпратено по въз
душен път в София. Тук ще бъде натоварено на камио
ни и изпратено в Русе, където ще се прехвърли на ко
раба. 

- Този план ми харесва - з аяви министърът, - за 
да се запази тайната обаче, уреждайте всичко с на
чалника на РО, а не с полицинта . Ние ще имаме гри
жата да уведомнваме за онова, което сметнем за необ
ходимо, дир ктора на полицията полковник Пантев . 

Ннк Jll<O часа п о-късно министър ДаскаJJов се срещ
на с министъра на вътрешните работи и двамата се раз
браха за приемането на внушителната група немци в 
страната . 

На следващия ден началникът на РО изпрати осве
домително писмо до полковник Пантев. Той не можеше 
да му съобщи кога се очаква пристигането на немците 
и екипировката им. , 

Опасенията на Делиус, че военният министър ще си 
играе с него, се оправдаха. Всъщност това не бяха про
яви на каприз , а страх от народното негодувание. 1940 
година беше тежка за управляващата фашистка клика, 
политическото положение в страната беше застраши
телно. Ето. защо министърът сметна, че ще бъде най
убедително за обществеността, ако цялата германска 
група се изпрати във Варна като курортисти. Сезонът 
беше започнал, разрешаваше се посещението на летови
щето, там имаше и други чужденци и новодошлите щя

ха да останат незабелязани. 

К'I;>м кран на месеца Делиус съобщи в министерст-
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вота, че английските кораби, намиращи се по Дунава, 
междувременно били изпр атени з а И станбул. Намерt> 
нието на а нгличаните сега било да и з вършат саботажи 
в петр олните извори вътре в ст р ~ ната. Поради тази при
ч ина нал агал о се по плана да станат промени в места

t а на трите групи. А . цял ата команда „Сила чрез ра
дост" щяла да бъде и зпр атен а по въздуха в Софш1 
между 3 и 10 юли заедно със сн а ряжението си. Само
JJетите щели' да пристигнат в р анните ч асове на летище 
Божурище и отта м хората да се отправят з а определе
ните им гр адове . Освен тов а Делиус се интересуваше 

;дали снаряжението от 6 тона може да бъде изпратено 
· с военен камион в Русе, където да бъде прехвърлено 
нагермански шлеп . Разбир а се , транспортните разноски 
щели да бъдат за сметка на германското предприятие . 
Хората си пък от Божурище мислел да откара с авто
буси на „Луфтханз а" до гара София, там да закусят 
с кафе в чакалните и с първите влакове да заминат. 

Върху писмата---н-а--Делиус, които по това време ид
ваха все ки ден, генерал Петков беше напис ал: „Мит
ницата н а Божурище и на Русе да не пр а ви въпрос за 
„ токата ". Н а ч а л шr ка н а пр иста нище Русе ! По пътя ще 

" r во р н rr J1ицю1 т а. " 

I-1 в шr и ят м н 1 1и стър Даскалов се р азтр евожи ис
тински. Каквото и да се говори с м итничес ките вл аст и, 
тайната не би могл а да се з а п аз и . З атов а п редложи да 
се уреди среща с Делиус и той д а се убеди оръжието 
·да бъде изпратено с кора б, за да не става прехвърля
не по митниците, а хората да пристигнат със самолети. 

'· Началникът на РО докладва, че същия ден следобед 
се е срещнал с Делиус . „Когато му съобщих, че прево
зът не може да стане с н аши военни камиони, за да не 

става нужда н а много лИца да се обяснява, той прие 
това без възр ажения и предложи пр евозът да стане с 
камиона от фирмата „Шенкер". Трябвало обаче да се 
уреди въпросът с митническия контр ол на Божурище 

и пристанище Русе . Аз му казах, че н а Божурище това
рът · от 6 тона ще трябв а да се сва л и от самолетите и 
да се об езмитява. На пристанище Русе същият товар ще 
трябва да се товари на герN!' нски кораб и пак да се 
обезмитява. Попитах. го дали думата „въоръжение" не 
е грешка и дали не · се касае за екипировка на хората. 
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Делиус без хитрувания ми отговори, че тия 6 тона са 
оръжие - картечници, пушк-и и бойни припаси. 

Накрая Делиус ми каза, че получил съгласието на 
Канаrгис да направи постъпки, къд то трябва , България 
да получи Южна Добруджа, np ди ру ите да влязат 
там." 

Последната бележка на Д м1 у пит з а поли-
тическа диверсия. Съветскилт ъ 1 са мо че никога 
не беше възнамерявал да оку пир а Добруджа, но всъщ
ност упражни най-силен нати 1 0·1 , рху румънското пра
вителство да отстъпи Южна руджа на Българил. 
заграбена от румънската бур)1 аз нп след Междусъ
юзническата война. Цар кит мн11н т1 н з наеха за по
мощта на съветското прав 1п - J1 то , баче криеха това 
от народа. Цялата бурж а · н а rтр n апда се беше впре
гнала да убеждава бълrар кия 11 р д, ч ако България 
получи Южна Добруд>1 а н Б л м р ка Тракия, то ще 
се дължи един ствено н а п омощта н а Г рм а ния. 

Думите на Д лиу ра въm 1уваха оф1щер1пе от Ге
нералния щаб, обаче министър Даскалов, комуто об 
становката беше ясна, не искаше да ~се поддава на ев
тини внушения. И като се страхуваше от последстпия
та, които би могло да има за управляващата върхуш
ка пристиганетю на такава голяма група хитлеристи в 

България, от протестите на съветските политически кръ
гове и гла вно от протеста и несъгласието на българ

ския н а род, ст ремеше се да запази всичко в дълбока 

тайна. Той нареди да cr общят на Делиус оръжието да 
пристигне с J<OJ аб, а н ъс амол ти , да не би митни
ческите вла ти да ра r:rra cнт тайната. 

Делиус nоб t'ат н аучи а увъртанията на в~-
енния министъ 1 , и т о 11 ао ч р 1 1 - то н а пристигането на 

оръжието. ПомоJ1 и 11 ачал 11 и1<а н а РО да излязат някъде 
край София да n r о рнт, тъ 1~1 ю1то просто не му се 
идвало в мини т р то т . Малко преди обед той под
кара колата си - т и път б ше сам, - натоварена с 
питиета и закуски, J<ЪМ На родния театър, където беше 
определена срещата. НачаJт 11 нкът на РО го чакаше. 

„Мерцедесът" мина n бул вард Царя и вече наби
раше скорост в отсечката м жду Университета и Орлов 
мост, когато се чуха гърм жн. Д лиус просто заковR 
колата на място. От л вил тротоар под кестените из · 
скочи човек, гологлав, по бяла риз а и светъл панта
лон - беше твърде- млад, - с пистолет в ръка . Той пре-
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коси булеварда току пред спрялата кола, прикри се 
Jад едно дърво и стреля три пъти. Делиус и начални
кът на РО инстинктивно се повалиха на предната се
далка . От лявата им страна се разнесоха чести гърме
жи и едва сега те разбраха, че не се стрел я по тях. 
Младият човек вече се изгубваше в алеите на Борисо
вil'га градина, а след него тичаха полицейски агенти. 

Цялата сцена премина за по-малко от минута . Раз
бягалите се наплашени минувачи се събираха около 
„Мерцедеса", като мислеха, че е извършено покуше:с1ие 
срещу лице от германската легация. По обед тук вина
ги имаше много хора, които се разхождаха, и тълпата 

ставаше все по-гъста и по-шумна. 

- · Разкарай ги! - извика началникът на РО на за
станалия наблизо полицай, който се зае грубо да раз
блъсква хората, за да отвори път на колата. 

Когато подкара,_ Делиус беше побледнял и трудно 
беше да се каже дали от уплаха или от гняв. До „Ка
раулката" пътуваха мълчаливо и с много гол51м а ско
рост. След това свиха по разровения път за Самоков, 
минаха Горубляне и спряха в Панча рево. Всякакво на
строение за яден е н пиене беше убито. 

- Кога мн лит да с сп равите с комунистите? 
запита маJ1ко грубо Д лиус. 

- Задача на полнция·1 · а - отвърна н ачалникът на 
РО. - Армията формално не се намесва в политиката. 
Но нашите полицаи са кокошкари, затова сцени като 
днешната не са редки . 

- Господин полковник - каза Делиус, -- такива 
неща ставаха и в Германия , но ние си разчистихме 
сметките с комунистите за няколко месеца. Пред Бъл
гария се разкриват големи перспективи, обаче как мис
лите вие, може ли да се осъществяват националните 

идеали, докато съществува тази еврейска зараза и на
цията не е монолитна? Ако българската армия не пое
ме съдбините на народа в свои ръце, трудно би могло 
да се постигне нещо с политически въжеиграчи. Аз 
съобui,их в Берлин решението на вашия министър да се 
откажем от изпращането на оръжието по въздуха и от 

там ми отговориха, че в този случай всичко ще пропад
не. Ние молим най-настоятелно да се разреши да из
пратим оръжието по въздушен път и отговора да по

лучим днес до 18 часа. Имайте пред вид, че положе-
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ние"го в . Румъния е сложно и че в случая се касае .за 
много важни мерки за защита на германските военни 

интереси. 

~ Аз ще направя всичко, ко то по силите ми -
отговори началникът на РО. - М 11 би „горе" не се 
схваща значението на акц1нrта. Над51 оа м се , че госпо
дин генерал Петков ще ви подr<р пr1 1 1 а й- нергич но. 

- .N1ожете да успокоите го 11 д1111 ми11истъра, че се 
касае ca~ro за дребни въоръж 11 11 51 - леки картечници, 
шм'айзери и пистолети. 

ПocJie двамата обсъдиха 11 в пJ1 a rr , който вече из 
глеждаше приемлив и удо1б н а за п азване на тайната . 
Упори-1 0 преследвайки целта и, ДсJ111 ус постигна свое
то. Деловата част на р щата за uъ1 шн. Доброто на
строение се завръщаше. г а м ж . а да се почерпят. 

В един р азшире11 съв т JJ\ Il n 11 1 1 ип мшшстър Дас
калов подчинените му п р д тяв нхя н JJ ж 11ието толко

ва опасно а Герм а н ия и n сл дицит - талк ua големи 
за они?., в чипт вщ1 т било да р аз р ш ат акципта, ч~ 
той без угово рки пр и пл а rrа и побърз а да внесе пред
ложение в Министерския съвет. Там беше гласувано 
XII постановление от 1940 година, копие от което бе 
изпратено до Министерството на финансите (отдел за 
митниците). 

„Одобрява се следното: 

! ) Да се разреши 11 з 11 а ~пнсто за ч ужбина на 260 каси, 
съдържащи карт ч 1 111цr1 н пp111raдJr жа щн към тях боУ!ни при

паси , конто Мн11и т рств то на rзо i'11 1 ата било получило зае
мообразно от r рм а 11ск то м 1 11 1н тсрстоо на войната, и 

2) Същите 1\арт 'llflЩИ и бoi'1rrн пр и паси при изнасянето 
да се освободят от заnлаща11 11а н з 11 осно мито и други да
нъци и такси." 

Веднага след това •11 г рманс1<ата легация Делиус 
уреди да се установи връ ка н ачалника на отделение
то за чужденци при Дир r<ципта на полицията, Малин
ков, който сам да реrи трира пристигащите на части 
германци като туристи и да им разреши да посетят Ру

се, Варна и Търново. Малюrков с готовност се зае с та
зи задача, докато Делиус и на чалникът на РО органи
зираха цяло представлени е. Н говите действия се раз
виваха така. 
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На 23 юли в пет часа заранта на летище Враждеб
на (а не на Божурище) пристигнаха с коли Делиус, на
чалникът на РО, офицер от герман~ката л,егация и по
ручик от българските въздушни во11ски. 1 ук му е мя - . 
с:r:ото да се отбележи, че от начаJrото на преговорите 
14 юни - беше минало повече от месец. Ако Канарис 
се беше с'Dгласил да превози оръжието по Дунава от 
Виена , корабът имаше възможност да измине поне де

.сетина пъти разстопнието до Русе. Какви причини за
ставиха абвер а да настоява за въздушен превоз и да 
усложнява пратката с митнически разправии, остава не · 

известно. Освен ако допуснем споменатото вече пред
положение за една игра на обвързване и официално ан
гажиране на царското правителство по време, когато 

то беше получi1ло .предложение за сключване на пакт 
със СССР. Възможно е чрез затрудненията, в които го 
поставяха, да се изпитваше неговата бъдеща готовност 
да ·сътрудничи п редано на хитлеристка Германия. 

Макар и да беше толкова рано , на летището имаше 
13ече и други хора от обслужващия персонал . Всички 
разбираха, че се очаква нещо uажно. Пайл-станцията 
установи радиовръз ка с идващите п ет германски само

лета и ги н а очи з а ка ца не . л д като rrаправиха кръг, 

самолетит дин след дру r п риземиха на тревистата 

гrиста . Бяха двумотор ни тра нспортни самолети, от кои · 
то слязоха десет „туристи". Те се строиха по команда 
и началникът им р апортув а на тръгналия да ги срещне 

ДеJiиус, като поздрави по хитлеристки с вдигната ръка . 

Веднага след това започна разтоварването на само
.летите. Свалиха двеста и шестдесет сандъка, надписа
ни на френски: „Commandant de !а 5 division d'infan
terie а Russe", т. е . предназначени за командира на 5 
пехотна дивизия в Русе. 

. В същото време беше пристигн ал един капит~н от 
Военното министерство, придружен от няколко воиника. 
Капитанът и един митничар огледаха стоварената „сто
ка", ·отвориха няколко сандъка . Офицерът зая ви, че 
прием а пратката и тя може да се товари на току-що 

пристигналите германски камион и. На митнича~я нап
рави впечатление, че п ратка з а бъл га рската воиска ::е 
товари на германски камиони под ры<оводството н а гер

манс1ш майстор специалист, но капитанът му обясни 
Че немците бил и много любезни, искаJJ и сами и в пъ 
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лен ред да доставяt пратката в Русе , така че ако i1Ci 
пътя имало повреди, те да си носят отговорността. 

Камионите бяха натоварен и, форм алностите изпъл
нени. Транспортът потегли за Рус , съпровождан от 
български · подполковник, който б ш п осветен в игра
та . Делиус покани присъствуващи т : 

- Господа, моля да бъд т - JH б r1и да отидем до 
бюфета. Днешният ден е знам 11 ат ле н , макар че исто
µиците няма да го отбележат в а 11 ал ите с и. 

На гостите си той дад · ar<y ка, п о ч е рпи ги с най
скъпи напитки, каза, че а 1< във <1 р а нция н е били ус
пели да спасят вината, то и път i.t г вата служба щя-
Jra да спаси нещо, което не п и , r1 0 е много по-важно 
от виното. 

Късно вечерта тран сп рт1 т ръжието пристигна 
в русенската митница. До п ри ста нищ то беше акости
рал кораб № 65187 от Ду r-1 ав 1<от п а р аходно друже
ство. Подпол1<о вникът , който п р идружаваше тр а нспор
та, се представи пред митнича рите като офицер от Ге
нералния щаб . Отвориха няколко сандъка и той ядо
сан заяви: 

- Аз не мога да приема негодно оръжие. Стига са 
ни пробутвали германците долнокачествена стока. На
редено ми е, ако не приема оръжието, да го върна на 
германците. Тъкмо тук има техен кораб, да си го то
варят и правят каквото искат. 

- Това си е ли чно ваша работа - к а з а н а чалникът 
на митницата. - Могат да товарят, щом уредим фор
малностите . 

Тогав а под п1<>л ков 1ш 1п т р а з бра, ч е в митницата не 
е получ е н о М'Ини т р ·1 то по та новление . Толкова бав
но се б еш е движила 61 р кр атнч11 а та машина! Налага
ше се да покаж rrp пи . В д 11 а 1' а моряците започнаха 
да товарят са ндъщrт 11 ко р аба . Смаяният митничар 
ги наблюдаваше и чуд ш н а тая неразбория - орi
жието идва от София и ул лриемчикът може да го 
приеме или откаже , а т й в ч е готов да го откаже и 
дори носи министер ск по та 11. вл е нне з а освобождава
нето му от мито и т а кси. Н доум е н ието му бе основа
телно. През идните дни то б we подс илено от нови съ
бития. 

Започнаха да пристиг ат и тран портите с хора от 
„Сила чрез радост". И сега Дел иус , пак уж поради 
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н з ме11ил а1·а се обстановка'\ fto}! ела да насtани всички 
~ Русе . Р еши да организират на скришно място лагер 
на палатки и да представят хората като спортист~ Но 
какво беше изумлението на военния министър Даска 
лов, когато му донесоха, че германците са настанени 

из хотелите на града. Делиус се оправдаваше, че транс
портът с палатките се бавел. Обещаваше да внуши на 
подчинените си да пазят благоприличие, но само след 
един ден всички в Русе знаеха, че са пристигнали гер
мански военни. Още по-страшно беше, че началникът 
на русенския гарнизон не знаеше тази публична тайна. 
В редица свои писма докладваше за хората от „Сила 
чрез радост", дори се хвалеше, че ги държи под непр·~
къснато наблюдение. А началникът на РО едно след 
друго рапортуваше, че се срещнал с Доктора, казал му, 
че в интерес ШLiайната е хората да не бъдат отделна 
из хотелите, а да са в лагер под надзор на ~ачалници. 
Тогава ще има по-малка опасност от англииското ра
зузнаване. 

Но всички увещания отиваха напразно. Делиус си 
бе изn:лел кошницата. Той беше вкарал своя троянски 
кон и с га ч акаше ра звоя на събитият а. 

В ъщот вр м 1 ус нското гражда нств о смутено и 
развъл нув а но обсъжда ш е 11 о ч аква н ата поява на нем
ците. Полицейските разуз н ава чи до н асяха на начални
ците си и техните донесения, разбира се, не оставаха в 

тайна. Хората узнаваха, че германците са пристигнали 
на групи и че от начина на живот, дисциплината им и 

йерархическото подчинение може да се съди, че са вой
скова част. Германците имаха бойно знаме - пазеха го 
в хотел „Тетевен", - носеха ботуши и бричове, в гар
деробите им висfiха кобури за пистолети. Сега вече 
никой не можеше да се излъже, че са няка1ши работни
ци от военната индустрия, дошли в България на почив
ка, или че са курсисти по телесно възпитание. 

Във всекидневните им спортни игри нямаше никак
ва системност. Те играеха сутрин, колкото да се раз
движат, после водеха обучение вън от града, разуча
ваха маршове, които пееха на връщане по улищпе. 

Гражданите, разтревожени и потисн ати, наблюдаваха 
привечер, в часа на най-голямото движение, марширу
ващите по главната улица хитлеристи, а след това до 

късно в J<афенета, кръчми, сладкарници или в домове-
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те си размишляваха какво е станало н какво нк~"-
става. "!N . 

Пускаха се слухове, че в цялата стр а на имало 'Ч.J.,; 
станени такива войници, броят им н авпрпо надхвърю+~'1 
5000 ... В даден момент, при повиква 11 , те мож:ели заЫfi<!' 
повече от час да бъдат лрево епи д оф1щ за да i-!b · 
паднат определените им обею11 . В С с\ н н имало много 
самолети „Щуки" и танкове, теж1ш до 80 тон а. 

Хората вече говореха за блнз ка война . Пламъците 
на пожарите от Запад с бпха л 1 ш1rали на Изток. Как
ви съдбини се чертаеха np л 11 з 'Тр i.1лал ип български на
род, преживял в 11 а й - 1-1 овата с 1 1 11 торип вече две нацио
нални катастрофи? 

Тревогата на насеJ1 11 и т 11 а [ а 11 а още повече, ко-
гато на 26 юли мини трите Фил в 11 пов отлетяха за 
Залцбург. Веч е открит r rю р ur , че в страната се 
е настанила Петата кол н а . 

ПРЕЛОМНА ГОДИНА 

Дворецът от дълго врем е подготвпше условията за oL·· 
вързване н а Бъл гария с Германип. Още през май 193fJ 
годин а Гьоринг л ос ти България н uоди разговори с 
цар Бор 1 1 с . Двамата обм исл 1 ха мерюпе за засилване 
германското влиn 1. 11 1 е о 1J ъл rа р11 н. През 1936 година цар 
Борис посети Л 1 1 д 11 н Пс~р11 ж и 11 а два пъти има дъл
ги престои в Г рма ~rин . „Шста 11 ето 11а монарха из Гер
мания, срещ1не му X11TJl(' P . .. - писа на 14 септем 
ври 1936 година вест 11111 „Ра от11н чески вестник" - кра
сноречиво говорпт, 11е от110во се повтаря историпта от 

1915 година, като са запл ашени жизнените интереси на 
българския народ и с туrн на ка рта неговата нез ави 
симост . " През лятото на С'J,щата година пристигна хит
леристкият министър н а н а р д110то стопанство д-р Я. 
lli axт. С неговото идв а не сrзъr за 1rо прис пособяването 
на българската икономика към 11з 11 скванипта на Гер
мания. Приет бе нов закон з а индустрията, който отме
ни съществув а щите привилегии 1\ п окровителство на 
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I' ~ tрИаJtизацията на страната и заорани Да се 01'-
JaT нови предприятия в редица клонове на инду

' fЯта. В следващите години България беше посетена 
„множество хитлеристки отговорни личности, между 

.то и министри, с цел да се увеличи обменът във 
.1чки сектори на стопанския, културния и политичес

кия живо1Г. Увеличи се и стокообменът, което позволи на ... 
немците да подчинят българското стопанство на герман-
ското. . 

Българският календар за 1940 година беше преси 
rен със събития. В началото на годината цар Борис 
извърши правителствена смяна. Вместо Кьосеиванов 
който поддържаше известни връзки с Англия и Фран~ 
ция и бе сключил пакт „за вечно приятелство" с IОго
славия и поне официално подобрил отношенията със 
СССР, ГК-Оето бе изиграл ролята си и станал вече не
удобен, царят повика на BJiacт друг послушен слуга -
професор Богдан Филов. 

За една година правителството на Филов прие след
ните закони и разпоредби: Закон за посрещане на из
вънредните р азходи по обезпечение сигурността на стра
ната (т. е . узаконяване новите големи разходи на по
лиц йскю1 а пар а т, 1<0 йт6 л ов де безпощадна борба сре
щу народа; по-къ но ср дствата за полицията неимо· 
верно се увеличиха , за да може да се плаща по 50 000 
лева за всяка отрязана глава на партизанин); Закон за 
гражданската мобилизация (всяко министерство и пуб
личноправно учреждение имаше право да мобилизира 
и насилствено да принуждава трудещите се да работят 
за нуждите на германските и българските монополи); 
въвеждане на купонна система (за да се ограничи въ
трешната консумация и да се осигурят по-големи коли
чества хр0ани за износ в Германия, която вече държеше 
близо 80 Уо от вноса и 73 % от износа на страната); за
браняване разпространяването на в. „Известия" огра
ничав ане на съветската художествена и научна ~ 1пера
:Гура; Закон за защита на нацията (да се прикрие про
гrшонародната политика, като се посочат евреите за 
r ла~ни виновници за бедственото положение в страна
та), Закон за организиране на българската младеж 
(съ~,даване на младежка фашистка организация „Бран 
ник по подобие на „Хитлерюгенд"; членството в ня 
кои случаи беше задължително; .отклонението от чле!-1 -
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ство се глобяваше o'r 100 до 1000 лева ; ор ганизация ·l'а 
беше подчинена на министър-председателя). Мра"кобес
ническите актове продължаваха . През м есец маи 194 1 
година беше приет з акон за пр връщане н а професио
налните организации във ф ашизирани пр офсъюзни при
датъци }1 а държавната машина . Ръковод тв ото им се 
утвърждаваше от Богдан Фил JЗ_ „ 

Седемнадесет години л д 1п мn рии ското въста-

ние българският нар од, вод н от 1<ому11истическата пар

тия, н~ беше престанал в разл 11 ,J 1 1 1 1 форми да води бит
ки с упр авляващата кл ика. Н с l' a п р ед лицето на на
з ряв сiщите исторически ъб итш 1 К на БКП постави 
като основ н и задачи защитат'1 11 '1 1<J1 асовите интереси на 
трудещите се маси и изгражд ' t11 сто 11 а н а р оден фронт 
ср ещу войната и ф ашизм . ll a rот1м а _ манифеста~ия в_ 
деня на народнит п р осв т 1 1т Jit~ Ки.1 ил и Методии ста 
наха сблъсква 1 rия между · ос[шi1 с1шт' "1·5 д нти и поли 
цията, конто се питв а ш ' да ~ги раэ 11 ръс 1 1 е . На Ботевите 
тържеств а във Враца хилпд1 1 инт 11 а род не остан а длъ
жен н а полицията, ко ято малтр етира много граждани . 

На 17 юни пламна ст ачк ата на тютюноработниците в 
Пловдив , Асеновград и много други градове, разпро 
стря се в София, обхва н а и работниците от други бран
шове: текстилци, металици , сладкарски р аботници. По
лицията завличаше насила работниците във фабрики
те, мнози н а бпха арестувани или интернирани. Стач
ката з а върши с победа 11 а трудещите се . 

През пр летта б ш откр и т р довшшт Ме:::дун а ро 
ден мостр е r1 л а 11 а1 1 р в Плов~~ш . Със своя п ала 1а учап
вуваше и ъве'гсю1ят ъю . l я е намираше в една гр а
м адна дър D е 1 1а · 11 тро i'11 3 бJ 1 1tЗо до централната гара. 
Съветите бпха нзJ 1 ж 11 J 1 11 м 1 ю 1-о мишини и стоки за на

родно потребл е 11 и е . З а 11·1,pu 11 111,т стеклите с: от цялата 
стран а български 1'! а)1ща 1 111 внждаха комбаини и ~ощ
ни трактори . В ичк 11 тз · и палата им беше скьпо. 
Представител ите ш1 pCJ :.1 J 1 11ч11 1 rтe съветски заводи, обле
ч ени в скром на, спр ет 11 ата уr1 ифор м а , возеха децата и 
селяните на тракторит , Jl 1сьс 1ю р азгов2 р ях а з а жи

вота в съветската тp CJ r1 a, подарява х а рекл ами и 

снимки . 

А щом се стъм н еше, н а едн а гол 51ма белосана ст~
на се прожектир аха ф илми. Това беше съвсем ново з а 
бълг а р ските граждани - без пл ат 11и филми . ПомъкнаJ1и 
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· т лчета, хнляди хора се събираха вечерн о време да 
rл дат „Ч а паев", „Тринадцат" и други шедьоври на съ
в тското киноизкуство. 

След няколко месеца ф ашистите з апалиха празната 
ве l1е съветска палата. Огромни тълпи като по сигнал 
СЕ> събраха в полунощ да гледат тоя страшен пожар, 
о бзети оrг мрачно предчувотвие. 

На 7 септември 1940 година в Крайова беше подш1-
са н договор между България и Румъния з а връщането 
Ji a Южна Добруджа. Съветското правителство помогна 
н а й-много за това споразумение. Пред народа обаче 
българските фашисти криех а за помощта на СССР. В 
същото време цялата преса се надпреварваше да бля.

годари на Хитлер и Мусолини и да превъзнася царя-обе
динител. 

Връх на 1н1.р.gдната борба през тази година беше та
ка наречената „Собо.тева акция". Помощник-комиса
рят на външните работи на СССР Аркадий Соболев 
пристигна в София на 25 ноември вечерта. На следва
щия ден го приеха Филов и цар Борис . Соболев съоб
щи повто рно л р едл о:>кението н а СССР до българското 
щ а в ит л тв да скл ю ч и л а 1п з а приятелство и вза 
ИМ ТJ а ПОМ Щ. 

Пр а внт л ствО'l· 1 1 а Ршюв се о пита да скрие от на
р ода пр дложени ето н а СССР , но комунистическата 
п а ртия научи съдържанието му. За една нощ България 
беше залята от позиви, написани на ръка, отпечатани 
на циклостил и с индиго. В естник „Работническо дело", 
нелегален орган на Българската комунистическа пар
тия, помести десетки статии, цялата общественост се 
вди гна на крак. Министерският съвет и Народното съ
б рание б яха отрупани с телеграми и изложения от гра
дов е и села. В една от телеграмите до председател я на 
Народното събра ние пишеше следното : 

„Нне членовете на читалището в с. Петърч, като се науч.их
~viе, че съветс1юто прав.ителс.тво ни предлага пакт за взаимна по

мощ, решихме да отправим гореща молба към Вас да приемете 
rова предложение, защото помощта на СССР е единственият начин 
без вой.на да осъществим националнит·е си ·и_деали. " 

Под искането за българо-съветски пакт бяха сложе 
н и 340 000 подписа. Такъв небивал ра змах друга на-
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родна акция дотогава не беше придобивала. Т9в.а беше 
всъщност плебисцит, чрез който народът отрече изцяло 

политиката на царското правитеJ1 ство . 

Управляващите кръгове бяха в п а ника. Генералният 
щаб започна да изготвя редовно подробни доклади „За 
положението на войската и държавата" . 

От края на октомври Итал ил б ше вече във война 
с Гърция . Още в начал ото Г ) ЪЦ !(ата войска спря на
стъплени ето на итали анцит , а J1 ед тов а ги обърна в 
бягство и пренесе дей ст вип та в Албания. Толкова се
риозно беше положен и т 11 а итаJ1и а нс1ште фашисти и 
такава опасност съществува ш от п олитическа криза в 

странат3, че Хитле р побърз а да 11 м се притече на по
мощ. П~ез м есе ц н оем IЗр н 11 er о ите войск и окупираха 
Румъния - за да с м ажат ч J(ИП , им беше необходи
ма ба з а . 

Фашистката лав и11 а и д ше към Бъ.f\гария. Народът 
разб ираш е какво оз н а ч ава ~това . А в същото време цар 
Борис де йствуваш е пр едпа зливо и все още не се ре
ша ваше от кр ито да се присъедини към Тристранния 
п акт . На 17 ноември той замина да се срещне с Хит
л е р. Молбата му беше да се оперира внимателно, чеу
сетно, за да се избягнат вътрешни усложнения. 

Наскоро след това Делиус уреди среща в своята ви
ла. Бяха поканени от българска страна началникът на 
РО, висш представител на полицията, майор Генчев и 
един полковни к. От н еговите подчинени присъствуваха 
зонд рфюре р Клайха мпел, Гут шмид, Мюлер .. и д-р 
Шмид . ' 

Вил ата ll a Д м1 ус J1 а мираше доста встрщш от 
трам вайната пирка. Нао 1<оло имаше ниви, иЗ които 
тук-там се в11ждаха пр · r r1 ат и къщи, в част от тях бя
ха н аста 1 -r 11 и 11 e r в н х ра. 

Вилата беш n г J1 я м JlB Op с борове и много вишни. 
В дъното н а двора и маш е п аянтова къщица, където жи
вееха готв ач ката , к а м рне рката и някои от шофьори
те. Там беше и гар ажът. През цялото денонощие охра
няваха български П ОJ"1ицаи, за които в приземието беше 
уредена ст а я. Сам ата вил а беше солидна постройка със 
сутерен, първи етаж и таван . Т а м им а ше хубава остък
лена стая за секретарката А11 а лиз . 

Делиус заемаше сам (жена му и детето му живееха 
в Германия и през цялата вой н а бяха дошли само вед-
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rrъж ) ц л ия лърви етаж - спалня с великолепен вгр<~ 
д н га рдероб, дневна, кабинет и столова, вестибюл, 
кухня и сервизни помещения. Цялата сграда се отопля
ва ше с централно парно, а се снабдяваше с · вода о; 
н1rсталация, докарана от Германия. Всичко във вилата 
б.е„ше помпозно, богато. Майорът от абвера живееше 
така нашироко, както малцина ,български богаташи. 
Тъй като му беше неудобно да се явява с приятелката 
си във вилата, държеше И постоянно ангажирана стая 
в хотел „България". 

Със самохвалството на парвеню Делиус показа на 
гостите не само вилата, но и склада с наредените бу
тилки най-различни вина и висящите на куки пушени 
свински бутове и колбаси, като обясняваше, че ще се 
сервира според желанието на всеки гост . 

Когато гостите се настаниха в столовата, бяха спус
нати капаците на прозорците и усилена охраната. След 
това беше -пiТ,l'!Jieceнa вечерята _ Към девет часа преми
наха на боле и едва сега Делиус подхвана делови раз·· 
говор . Той помоли началника на РО да го запознае с 
положени ето в България и дейността на комуниститР 
пр п л днит шест м есе ца , след което щели да ос 
ъдnт и м 1 юr1 з а пр отивод i1 тrза . 

I-f ачатrн r<ът п а РО 1<а а, ч е още през юли се за б~
лл зало голямо н арастване на българо-съветските .дру
жества. В град Хасково се основало българо-съветско 
дружество и само за една седмица членовете му стиг· 

н ал и 1000 души. В Съюза на запасните офицери се чун
ствувал о разединеност. Част от тях смятали, че е нуw
но ры\а за ръка да се върви с Русия. През месеца пr~
следователите на комунистическата партия продълж\1-

ли своята пропагандаторска дейност, с цел да стегнат 
р едовете си и да популяризират своята идеология. Вч:у
шавали на широките народни маси идеята, че Бълга
рия ще бъде добре защитена, когато е под закрилата на 
СССР . 

Началникът на РО разтвори една зелена папка. По
гледите на всички се насочиха към нея. Тя съдържаше 
доклад на Генералния щаб на войската за положение 
то в държавата. (Беше въведена практиката ежемесеч
но да се правят такива доклади, изготвяни от РО.) 

- „През месец август покрай официалния Българ
ски работнически съюз като че ли съществува и успа-. 
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реден нелегален, чиито функцнонери работят едновре· 

м енно и в двете организа ци и ·_ з а почн а да чете начал

никът на РО, като явно подбираше по-ха рактерното . -
По всичко личи, че във всяко ипдустриално предприя 
rие съществува комунистическо щ~.р о, н ачело с вода •~, 

който държи връзка с по-горната и 1 1 та11щ1я на органи
зацията . За поддържане на духа ср д съидейниците си 
на някои места комунистит а у тройвали сбирки из 
вън градовете и селата л о;~. формата на семейни сре
щи или професионални изл ти. На тях се е разисквала 
по разни политически въпро и и а се вземали решения 

за бъдещата дейност . В гр а 11 в те се провежда усиле-
на пропаганда за сближ ни ъс ъветския съюз. Един 
от начините за воденето й о ра ува нето н а българо
съветски дружества, членов т - на които са в болшин
ството си комунисти. Проттага~тда в поJ1за на Съветския 
съюз се извършва и чрез JIO у 1 1 ги, пи ани нощно времР. 

по стените, а така също и ~чрез хвърч ащи листове : „Ис · 
к а ме военен ъюз със СССР", „Искаме пакт за взаи
мопомощ със СССР" и прочие. Всред тютюноработни
ците от Пловдив е била организирана парична помощ
на акция от съмишленици на Българската комунистч
ческа партия, като със събраните суми са изпратили ко
лети на интернираните работници. За да не може власт
та да установи кои са изпращачите на колетите, те са 

вписвали лъжливи имена . " 
Началникът на РО вдигна поглед и се обърна към 

Делиус : 
- Може би ВIИ отегчавам по;1роб 1-юстите? 
- На против - отгооорн Делиус и съсредоточено 

продължи да слуша . 

- „Както в гра ;~.011 те, тат а и в селата - зачете с 
по-увере н гла 11 а ч а J1 1111 кът 11а РО - се проявява го
лям интере към в тов111 1те събития. Когато се преда
ват външните нови1 1 и, з ябеля ва се струпване на хора 
пред високоговорит лит . 

Всички събития от световен характер се коментират 
от комунистическит фун1щионери в полза на СССР. 
Комунистит'е превръщат бълга ро-съветските дружества 
в легални кръжоци за прол а 1' анда на комунистическите 

идеи и в полза на Съвет кия съюз . Като се има пред 
вид, че по-голямата част от агентите на застраховател

ните дружества са комунисти , конто обикалят селата 

54 

11 поддържат духа на своите съидейници, а също таЕа 
в у правителните тела на много читалища, коuперации 

и други дружества са се н астанили доста комунисти, 

може да се заключи, че те се стремят да поддържа1; 

своите стари кадри и да привличат нови . Изобщо се за -
, белязва едно раздвижване и надигане на Еомунисти

ческите среди . . . Такова е в общи черти състоянието 
през август" - за ключи четецът. Отпи няколко глът-
1<и от чашата си и продължи: 

- „Комунистическата дейност през септември про
дължава да се проявява тайно и прикрито. В селата на 
Старозагорска околия е започнало създаването на рем 
сови групи (Работнически младежки съюз, който е по
деление на комунистическата партия). Такива групи 
има създадени в селата Св. Кирилова, Малка Верея, 
Лясково, Богомилова и други. Тези групи се ры<оводят 
от районни комитети . Членовете на групите плащали по 
5 лева ~ен членски внос и събирали пожертвува
ни я в натура - храни, продукти и други. Сумите от 
г~родажбата на продуктите се употребявали за подпо
мага н е н а бедни, интернирани или арестувани съмиш
ле 1 rнщ1 . П1 )1.авал 11 се з н а 111ш със сърГI и чук по 10 ле-

i1 ю111т а. м,ежду кому11иститс в град Слнuен бил раз
пръс 1 1 ат п озив, ч е правнтелството се стрем и да задуши 

н най-малката проnва на народа в защита на своите 
интереси , че най-преданите синове на работническата 
маса, под предлог, че нарушав ат Закона з а гражданска 
мобилизация, се изпращат в концентрационни лагери. 
И още, че държавата давала възможност на Германиq 
посредством „туристи" да улеснява ролята на Петата 
колона в нас. В края на позив а народните м аси се ка 
нят да се противопоста вят на ориентацията на Бълга
рия към Рим-Берлин и да искат мир и пъл ен неу
тралитет . " 

Присъствуващите на срещата слушаха с интерес ин 
формацията на началника на РО. Някои от тях знаеха 
редица факти и случаи и въпреки това от внимание 
към Делиус си даваха вид, че съсредоточено следят 
разказа. Немецът от време на време педантично за 
писваше нещо в малко джобно бележниче. 

- От членовете и съмишлениците на комунистичес· 
н:ата партия в Ямболския край открито се манифести 
р ат симп атии към Русия. Разпространяват се слухов~, 
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че Русия в скоро време щяла да поиска от нас бази 
на Черно море и че в Ямбол щели да се съсредоточат 
съветски войски. Всред насел ението се насажда омраза 
към Германия, от която България н трпбв ало да очак
ва нищо, . освен да я използува като м делска страна 

и да я снабдява като нейна провющин. 
- Не разбират, че Бълга ри 51 б - Г рм анин е загу

бена, та ще насаждат омра а р щу нен - не се възд1 р
жа и се обади майор Генчев, 1 i-iтю и тука пред Делиус 
още веднъж искаше да покаж своята привързане>ст.., 

към Германия. 
- Народът ще се убеди, ч т о а са празни брът 3е

жи - спокойно се вмеси Д л иу и използува пау::- _та 
да подкани гостите да пият. ~' 

· За началника на РО nрею„ в а 1 r то беше съвсем :tН а
време дошло . То й за пър ви път пр а оешG' т а ка ва цял .:;, ,.,.. 
на информация пред Д юту , поради което малко 
притесннваше и у тннте му бързо засъхв аха. Набързо 
изпразни ч ашата си и з а да не ги принуждава да го 

подка нят, заби очи в информацията си: 
- „В град Брезник и околията се забелязва .раз

движване и организиране на младежите в ремсови гру

пи . В някои младежи са заловени „Работнически вест
ник", „Младелша искра" и други - четеше гладко 
той . - А в гр ад Петрич след завръщането на някои 
учители и чиновници от отпуск, з а подозрени като ко

мунисти, личи по-голямо общуване и събиране на гру
пички в кафенетата , бозаджийниците, из улиците илн 
околностите на гра а. 

Към средата па мес ца по стен ите и оградите ,rз 
софийските улици е п яrзиха мпо rо надписи като: „Вър
нете ни интернир а нит !" , „П ю<репа и боен съюз със 
СССР!" Раз пра тр ан пи яха хвърчащи листчета против 
спекулата , з а пр м ахв а н на r<о1щентр ационните лагери. 

В позив на ЦК на Р М е твърди, че борческото про-
летарско движение п в ло решител н а борба против 
жестоките н еправди н а В рсай. Та я борба била водена 
под знамето на мира . Мир н ото р а зрешаване на До-· 
бруджанския въпрос пока вало верността на пътя, со
чен от ~борческите организации на работническата кл " ' 
Филов, Габровски предста вяли п рисъединяването ' 
Южна Добруджа · като акт н а подкреп а н а фашистк, ·· 
водачи. Това било подготовка за присъединяването а 
България към Оста. 
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Пренебрегването на: неутралитета от България дове
ло поскъпването и липсата на продукти. Готвели се но
ви военни авантюри. В други позиви пише, че в Русе 
преди четири-пет дни са пристигнали нови 4-5 хиляди 
1"-ерманци. И пак приказки за мир, неутралитет и из
гонване на германците. В позива на ЦК на Работни
ческата партия се казва, че Добруджанският въпрос 
мосЖел да бъде предлог, за да бъде тикната страната 
във .. война. По Закона за гражданската мобилизация 
1'5или интернирани повече от 150 работници. Приканват 
се трудещите се народни маси да увеличат своята бди
тешюст и борба: против реакционния курс на вътреш
на'в:l политика, за права и свободи на народа, за на
родно правителство, за връщане на интернираните, за 

изгnнване .на германските „туристи", против ориента 
; 1 ·.•11Фа на Правителството към Оста, за мир и неутрали -

,>-, опрян на СССР, за пакт за приятел~тво и взаимна 
помбщ сl;с--съветския съюз. 

Изобщо през септември се забелязва една по-до
бре организирана дейност на комунистите с ясни и оп
р делени насоки, както се вижда и от съдържанието на 

р а з пра тр анлванит позиви . " 
- Н - пр у ~з л нч а ват 11и ролята на ком унистите? -

запита ДеJ1 иу . 
На началника на РО се стори, че въпросът е прово

кационен, и някак се засуети. Разбрал това, Делиус каза: 
- Уверен съм, че вие не всичко знаете з а тези кон

спиратори. 

- Но ние следим достатъчно зорко проявите им ,1 

на'tQчваме съобразно с тях мерките и методите си. -
И за да изпревари евентуалния нов въпрос на дома
кина, продължи да чете: 

- „Дейността на комунистите през месец октомври 
по форма не се различава от известното вече н а м. Още 
по-голяма активност, умело използуване липсата на 

продукти на пазара от комунистическите функционери, 
обвинения срещу правителството за прогерманска по
литика, лозунги за съюз със СССР. Новото е, че в про
п а,r: андата вече се говори за борчески съюз между всич
ю', 1~ароди . Очевидно този съюз не се вижда в блока, 
кдJ:то създава Германия. Сигурно това е прикрита 
ф<'~Ма на възгласа : „Пролетарии от всички страни, съе-
н u " б щ1няваите се , само че сега вместо ра отниците при-
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канват се целокупните народи. Така се разши рява об 
се гът н а комунистическата п роп ага нда и трябв7 да 

обърнем сериозно внимание , защото може да HI,I даде 
указан ия з а бъдещите нам ер ения н а СССР. 

На последък са р аз п ростр а fJ е t1 11 ГIОЗ kIВИ, в които се 
говори, че износът з а Гермапил бил без контролен. В 
един от тях с е каз в а : „ ... съдб н 1 1нте събити я, които 
се развиват, налагат н а род 11 0 С'Jl Н 11 ство, което да се 

опира на активната дейност и ~ азбиране н а многоброй
н ите градски и селски труд щи е маси. Българското 

пра вителство вече взема тр а 11 а 13Ъn войн ата и с това 

застрашава политическата и топа 11 ската независи

мост ... В България се дава въз мож 1 1 ост за дейност на 
проти вон а р одните р еа кци о нr1и c 11 J111, 1 <о и то даже чрез 

пр ев р ат се готвя т да н ал жат сво 11 тс реакционни ~а 

м исл и . .. " И п ак се 1 1а тоя1 а з а пакт със СССР . 
Месе ц ноемв р и е 1r а~1 - бои1 т със ъ J~пия - каза на

ч ални кът н а РО. Извади 'Jа 11 т ата си купчнна лнст
чета и nи р а здаде на п рисъствуващит е. -- В села т сt 

де й ността н а комун истите по овладяването на упр ави 
тел н ите т еJ1 а на коо пе р ации и читалища п родължи. От 

12 ч италища в Пловди в 9 с а в комунистически ръце . 
Учен ическите комунистически дружества сво бодно съ 
ществуват под формата на въздържателни дружества. 
В Стар а Загора и Казанлък 1шната представят твърде 
много съветски филми. Тези пр едставления се посеща - ~ 
в а т масово, имало случа и селяни да извървяват десет 

ки килом етр и пеша , за да в иднт съветски филм . 

Пускат се слухове , че духът 1ra българската войска 
б ил падн ал , вой 1111ци те бил и J101110 стъкм я вани, че щял а 
да из бухн е р евоJ1Ю1lИ Н, ;i 1<0 е 1 1 амесим във в ойн ата , и 
най-напред щемr да бъдат избити офицерите. Ако се 
скл ючел п а кт C1J Р, т й ш1 мало д а позволи п рез 
Българи я да м инат ГС [ м а н 1ш войски и така щял да 
ни запаз и от войната . стати и на в . „Работническо де
ло" се говори, че бълrаро-съветс rшят п акт въпреки вси
чко ще ст ане фа кт . 

Господа , н а кр а 51 искам да отбележ а само с няколко 
думи р азвихрилата се кому11н ст и ч ска кампания сл е!J. 

идването на Собол ев. Бяха р азл ростра l! ен и много хвър 
чащи ли стове. Интересн о е да се отбележи , ч е позив с 
таков а съдържание е поп ад нал ч ак в Будапеща. Ма 

сов ото р аз пространение на позиви, ултимативн ата ( спо-
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р ед хвърча щите листове ) форма на руското предложе
ние , прима мливите му условия напра виха силно впе
ча тл ен и е. 

- Господин полковник - обърна се Делиус, - аз 
и моите сътрудници сме ви много благодарни за пълна 
т·а информация. Ние също следим с тревога положение 
т о в България, което, ако трябва да бъдем откровени , 
не вдъхва пълно доверие . Можете ли да · ни кажете как
ви изводи са направени в мюшстерството с оглед на 
контрамерките? 

- Основният извод е, че в България болшевишr<ата 
дейност се усилва и приема широки ра змери с важни 
политически цели. Комунистите се проявяв а т като слу 
ги на Съветска Русия. Всички изводи ни дават право 
да разглеждаме комунистическата дейност н е като 

идейна, а като служеща на интересите на чужда 11,ър 
жава. Този факт трябва да се използува за противо
удар, к~то може да бъде съкрушителен. 

- Имm ли набелязани конкр етни м ерки? - за п и
т а Дел иус и понеже не получи отговор ·, п родължи: -
Мо то в п еча тлени е е , ч е ра зсадн ици на комунистичес
ката нд ол rитт п ред тавляват бълга р<;- съветските дру
ж тuа п о ГJ 3Jl013 и с ла . Би мo rJ1 0 да се n нуш и н а от
гово р11нт фа 1пор11 да ги з а кри ят, а до1\ато се ур едн 
тов а , л ол ици~1т а н е трябва да утвърждава устав ите н<1 
новооснованюе дружества. Трябв а да се за б р анят съ
ветските филми. Държавните театри да не представят 
съветски пиеси. Господин майор Генчев ми каза, че в 
Пловдив се давала съв етската пиеса „Простото моми
че" и салонът бил пълен. На онези областни , общински 
и частни театри, които продължават да поставят съ
ветски пиеси, да се откаже държавна помощ . Още ут
ре ще имам среща с нашия културен аташе, за да вну
ши, където трябва, вашият печат да . прояви повече па
триотизъм, да разобличава онез и българи, които за па· 
ри продават честта, свободата и нез ависимостта на ро
дин~та си . Вътрешните въпроси на Русия да се раз
глеждат с оглед да се изтъкват повече неуредици, а не 
да се пишат хвалби. 1 Готов и см е да командироваме в 
Райха писатели и журналисти, да ги изпр атим дор и по 

1 Из докладите на мин истъра п а война та 
1940 r.) . - Б . а . 

(юлн-но е м~;рв 
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фронтовете, за да видят колосалните успехи н а нашето 
оръжие, готови сме да подкрепим всички, които пишат 

за нашата идеология . Все още книгата на нашип фю
рер не е· проникнала сред българсl(ите граждани. Гос· 

подин зондерфюрер Клайхамп · л мн до1<ладва, че офи
цери, особено запасни офицери, д1 ржат предизвикате
Jiен език против нас. Повикаr-1н s~т 3 1 1итарен офицер от 
запаса Димитраков, собстве1-1 Н1< 11 а 1 1 астн а клиника, дър
жи предизвикателен език в а 11 итарнип щаб против 
всички повикани да служат, ъщо и против действува 
щи санитарни офицери, конт а германофили . Дими
траков е масон . Господа, нст рнлта 11пма да ни прости, 
ако проявим пасивност в м м 11 т, когато наближават 
изключителни събития ! 

Съвещанието продължи д n лу110 ц. Българските 
гости признаха, че вътр шн то ра уз 11 ава н на поли 

цията и на войската е щ 1 1 а 1111 1<0 р ав нище, че е не
обходима реорrа 1-ш а циn и ' рио 110 увеличение на съ
трудниците. Майор Геrrчео, който беше най-дейният съ
трудник на Делиус от Генер алния щаб и нагло и от
крито му съобщаваше всички интересуващи го сведе
ния, каза, че част от българските офицери, макар и да 
са предани на негово величество, все още се боят опре
делено да вземат страната на Германия , защото не сг. 
ориентирани достатъчно как ще се развият събитията 
в бл изко б ·r-.деще. Между офицерите им а и англофили, 
старото поколение пък са възпитаници на руските ака 

демии и ма кар и да се плаш ат от болшевиз ма, питаят 
чувства към Русип . А им а и п одчерта ни русофили с 
голямо влиян11е като г 11 рал За имов . 

- Нужно - да с облсп1 см по-здр аво на офицерска 
та група ЦУК 1 - r<a · а 11 а ч ат1и1<ът на РО. 

- Господа, не мн лнт J111 , ч - в България трябва да 
се създадат войсJ<И от типа 1ra SS? - обади се Клаii
хамп ел. - Аз живеп д ста дъл го тук, смея да кажа, че 
познавам добре условията rзъв вашата страна. История
та ни учи, че всяка вла т трпбва да има подкрепата на 
една своя, предана до мърт гв а рдия. Такава гвардия 
имаха Александър Мак донски, Наполеон, има и на
шият фюрер . 

1 Централно управление „ Кир11л " - създаден през 1936 г. вое
нен съюз от принц Кирил, начело с ген. К. Стоянов, полк. Костов, 
майор Генчев и съмишлениците на Ал. Цанков. - Б. а. 
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(По-къ но наистина беше създадена жандармертtт:'! 
от к румпирани типове, които извършиха най-големите 
1 r асилия, палежи и убийства в България . ) 

Представителят на полицията намери повод и изра
зи из ненадата си, че не вижда на това съвещание пред

ставители на гестапо. Както е известно на определен 
1< ръг хора, господин Панцингер от германска страна и 
господин Цонев от българска поддържат здрави връз
ки. Сериозна помощ им дава и партийната разузнава 
телна канцелария на професор Александър Цанков. 
Ну:жно е да се постигне спор азумение между всичр1 па 
триотични партии и организации за обра зуване н а общ 
фронт срещу комунистите. 

Анализе поднесе кафето. Делиус не отговори на по 
;1ицейския представител. През 1940 година той все още 
имаше добри отношения с гестапо, макар по нареждане 
на Канарис да се стремеше да го изтика на заден план. 

Съв~а~нието приключи и гостите си тръгнаха . Вън 
н а двора~елиус се приближи до началника на РО и 
му предложи да отидат в бар „София ", з а да з авършат 
деня с още eдr ro съчета ние на полезното с приятното . 

В т и ба р Д ли у имаше из между артистките лю
и 1<аш да с вндн. Началникът на 
съгJ1 а 11, 11 трябвало да се облече 

13 цивил 11 н др ех и. Д л нус му пред;1 ожи да тръгнат с 
неговата кол а, шофираше сам. По едно време той по
пита : 

- Какво ще кажете вие, как ще се отнесе бъл гар
с1шят народ, ако f!Ие обявим война на Русия? 

Началникът на РО го погледна мълчали во. Въпро
сът беше колкото прям, толкова и изненадващ. 

- Може ли да ми опишете , чувствата на българ
ския народ към Русия? - продължи Делиус . 

Началникът на РО отговори, ч,е по негово убежде
ние осемдесет процента от народа са русофили . Лесно 
обяснимо - българите са славяни и Русия е освободи
ла страната през 1878 година от турско робство. 

·колата спря пред дома на началника на РО. Преди 
да се разделят, за да се срещнат о:rново в бара, Де
лиус каз а: 

- В София е пристигнал господин Герстенмайер 
със специални задачи по бълга рската църква. Известен 
ли ви е този господин? 
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- Да - отговори нач3Л f!Икът на РО, - от конфе
ренцията на православните църквн н а Балканския по
луостров. 

- Господин Герстенмайер щ е С ] ещне с господин 
Стефан Цанков и с някои ваши мит~ о пол и ти. Господин 
Цанков таз и година беше приз н ат а п очетен доктор на 
факултета по т1еология в yr-rи JЗ р нт та „Фридрих Вил
хелм" в Берлин. Но аз им ам в д 11н е, ч е. той се е сре 
щал с а нгличанина Скатъ р с 11 а чай. Б нхте Jiн могли дз 
установите наблюдение върху 11 го, тъй като смятаме 
да го използуваме за н аш ето дсJ1 0? 

- Разбира се - каза н а ч а J11 1 н 1<· 1л i1 a РО, смаян от 
новия ход на хитлеристите, у п лн д · 1 Dп р егнат за своите 
цели не само полицията и J а у 11 ;i u· 111 eтo, i-ro и някои 
ръководител и н а пр авосJ1ав н ат·1 1(ър 1ша , ко нто той -
по свое убеждение - чита ш а '1il оJ1и тнчни , заети 
единствено със спа пва 11 е J(ушнтс 1. 1 а впрващнте. 

Шефът на абв ра n Българ ия n1 ов жда ше много мс
роприятня, з а да съз11аде у ловия , когато удари ча сът, 

хитлеристките войски да н авл язат в България без съ
тресен"ия, без съпротива. В големия му пJiан за Герс 
тенмаиер беше опр еделена ограничена задача - да 
спечели българската църква за каузата на фашистка 
Германия. 

С МОЛИТ ВЕНО У МИЛ Е НИ Е 

Началникът 11 а РО 11 б ш с 11 а 1 1 в 11и к , п оз наваше много 
от скритите меха 11н з м н r1a об ществения живот, но като 
релнгиозен чове 1< , се почувст1Jу1Jа оскърбен в най-све 
тите си чувства. Въ мож 11 о JJJ1 беш е н я кои високопрео
свещени българ с ки вл аднци да се н а месват в голямата 
политическа игра? К:акво представл я ваш е фамозната 
личност Герстенм ай е р? К:акви н ов и ннтр и ги за плитаха 
хитлери стите през главата на царското пр а вителство? 

Онова, което ра з кри и което те първа щеше да узнае, 
го изуми с цинизм а и аморал 1 rостта с н. Преди всичко 

той се опита да ра з б ере що за птиц а е Герстенмайе р. 
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, rr 1 сд р дrща сведения беше сътрудник J-ia германскз 
та е ван гелистка църква и същевр еменно научен сътруд-

11111< н а отдела за културна политика и информация при 

М 11 нистерството на външните работи на Райха. Цър-
1<ов 1rата външна служба работеше в тясно сътрудни-

··ч сство с култур но- политическия отдел, тъй че при свои

те пътувания из скандин авските страни и Балканите 

l 'с р стенмайер изпълI-шваше едновременно църковни п о
ръчения и важни задачи на националсоциалистическия 
р ежим. 

Двадесет години по -късно наrщстът Герстенмайер 
беше избран за председате"11 на бундеста га на ГФР и 
с пор ед конституцията стана третото лице в република

та . Сега той не само се опита да скрие миr-1а о11ото си на 
х итл ерист, но има и наглостта в ·редица свои книги да 
оневинява нацизм а и неговите зверски престъпления . 

В последната си книга „ Новият национализъм" Герстен
майер оправдав а осъдените от Нюрнбергския процес 
1Зоенни пр естъпници, чертае реваншистката политик а на 

федераЛ*!ото правителство и тръби з а нов кръстоносе н 
11 оход ср С'iцу со цналистическите страни. ' 

Пр · лнтото на 1940 година Герстенм а йер пристиг 
lf а D llonн Сад ( Оrос.п авия), където се бяха съб р али 
J( .т IJH ~ нr11 цър 1<01J 1r 11 служrпелн от правос.павните 

цЪ/)1(13 И п а България, IОгославия, Румъния и Гърцин. 
З а конфереr-щинта писаха почти в сички ежедневници, 
появиха се съобщения и по радиотЕJ, но в информации
те се говореше изключително з а житието на участници

те, за техните религиозни заслуги и писателски трудо

ве , без да се отдели дори един ред за тайните реше
r-1ия . 

Началникът на РО беше скандализиран, когато на
у чи, че преди още правителствата на четирите държави 

да бнха направили каквато и д~ е официална стъпка 
з а сближаване с фашистка Германия, светите синоди 
бяха сключили политическо спора зумение с немската 
евангелистка църква . На конференцията беше решено 
нац·ионалните църкви на Румъния, Бъл г ар ин и Югосла
вия да за поч н ат веднага антиболшевишки а кции в го

лям ра з мер. Светите синоди се задължиха да извършат 
а нтиболшевишки пропаганден поход чрез листовки и 
брошури , да ор г анизират семинари с писатели от цър
ковните среди и с източнопра вославни учители з а бор-
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ба против комунистическата пропаганда, да разtфосtра
нят в селата и малките градове на Балканите филми · и 
картини, насочени срещу СССР . 

Герстенмайер се беше погрижил да снабди със сред
ства и четирите църкви, с една дума, плати богато за · 
услугата. Разбира се, той се б п оста р ал да остане · в 
сянка. На владиците беше внуш - 1 rо та к а да пропаган
дират, че в никакъв случ а й да 11 с р аз крие ръката на 
хитлеристите, които ги ръковоJI. ха . 

Герстенмайер, прикрив а й1<и з ад „милостивия бог" 
проповядваше: „Светът П\ става да бъде враждебен, 
да е зло, когато помиел им, п В51 рваме, че бог не само 
го е сътворил, но и са м с nъш1ътил. Запълва се 
бездната м ежду бога и ч 13 J<<J. . • . " А в същото време 
всичко би из вършил, ак м жсше - и невиждано чудо, 
за да заличи комуннстите от ем5lта . Стр е меше се уме
ло да игра е двой н ата 1-iгра, · ат 13а ъв тв аш : „Всичко 
да бъде так а и з върш н о , щото а нт и болшевишките ак
ции да се представ5lт като м ероприятие само на съот 
ветните православни църкви и в никакъв случай да не 
се заб ележи немското участие." 

Към края на годината Герстенмайер беше поканен 
от богословския факултет в София да изнес~ сказка на 
тема: „Структурата на немската евангелистка ~ърква и 
на немското евангелистко богословие". Църковният хи
тлеристки пропагандатор говореше, че Германия, об
хваната от един рядък в историята динамизъм, раз
простира своите постижения ка кто на бойното поле, къ
дето с огън и меч се черт а ят нови принципи на закон
ност и р ед в с вета , ты<а и в полето на всестранното 
културно nъзмопза н е . Българ кият „Църковен вест
ник" не скъпеше п охв а лит си 1<ъм д-р Герстенмайер, 
който давал широ1< а п дкр е п а на мнозина млади бого
слови да следват в Г ! м ашт и, главното, хранел особе
ни симпатии 1<ъм бъJ1гар ката православна църква. 

Всъщност мн н ята 11 а „духовника" беше да поста
ви официалната българ ка църква в зависимост от гер 
манската и следва н ата от Райха политика. Той усърд
но и с голяма активн ост се беше заел да осъществи 

това. 

Посещаваше България, поддържаше писмена и дру-
ги връзки с български духовници. 

Хитлеристите се насочваха към българската църква · 
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i-ie случайно. По тяхна преценка вJiИянне'r-.о на цЪрi<
вата всред широките маси и бълг а р ското н аселение бе 
ше голямо. Считаха, че в противовес на правитеJiство
то, което след разтурянето на партиите няма посредни

ци сред широките слоеве, църквата чр ез йерархически>~ 
си строеж обхваща и последните селяни в България . 
Вземаха под внимание и това, че правителствата често 
се менят, докато духовенството и особено митрополити
те заемат службата си до живот. 

Герстенмайер бе узнал, че българската църква има 
две основни стремления . От една стран а , тя се ОI{~тва 
да излезе от схизмата, а, от друга - митрополитите се 

стремят да получат патриаршия ". Той виждаше в тези 
стремления с~лна карта в започнатата игра. Още при 
~ървия случаи при едно от посещенията си в България 
оез стеснение беше казал: „Аз ясно заявих, че една 
немска инициатива по въпроса за патриаршията би за. 
висила от това, колко активно и интензивно българска
та църква ще вземе участие в антиболшевишката про
паганда.'· Той бързаше да ангажира сериозно в анти
болшевишката борба българската църква с щедри обе
щания . Искаше духовенството да поведе с широк раз
мах борба . рещу болш вишкото влияние в. България 
срещу об щааи то з а л о р еднич ство в уреждане на 
разногласията между българската и гръцката църква. 

В разговорите с духовните лица гостът не скъпеше 
думи, за да ги насърчава, че е настъпил моментът за 

българската патриаршия. Много# духовl!иu,и вярваха на 
сладкодум~ите елов и тържествените обещания на 
Герстенмаиер, но мечтите им не се с6ъдв'аха. 

Българската църква се намираше 13 схизма (отде
ляне), .наложена И от Цариградската патриаршия през 
1872 година поради това , че се е обявила . за самостоя
телна. На българските духовници беше нужно да се от
страни_ схизмата. Това изискв аше първо да се подо
брят огношенията между българската и гръцката из
точноправославн а църква. Герстенмайер, в позата на 
помирител, държеше в ръцете си някои от висшите 

български . духовни Jiица. Той лично ор ганизираше ср е 
щц на отделни духовници с германския пълномощен 

министър в София. Внушаваше на българските си прия
тели бо~ествения промисъл, че всички народи ч а кат 
преустроиството на света, развиделяването на зазори-

5. Бюро „Д -р Деnиусц 

\ 
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лия с~ вече ден на iюв живот и че бог е определил Из 
пълнителя на неговата воля - да въдворява правдата 

на земята и да умиротворява света. Думите му бяха 
вариант на наглата декларация на Хитлер. ,.Самият аз 
се чувствувам воден от провид нието, което ме опр,~де
ли да върна на моя народ воб дата и честта му -
нахално крещеше бившият фр йт р и лъжеше наив
ниците и лековерните, че е обл ч 11 в божествена сила . 
Имаше български духовници, 1< ито вярваха, че Хитлер 
почти буквално повтаря думит от манифеста на пер 
сийския цар Кира и като н г н 11овядва своята вяра в 

бога и че наченатото от ф1 р р а дело с божия помощ 
скоро ще завърши бляскав . r " 

Не знаем как е завършил ца р Кира, ако в деист
вителност е живял , но ка1 з nърши Хитлер, знаем много 
добре, както се знаят и з1ш rште, които нанесе на чове

чеството, и с отвр ащение поменаваме това име. 

Един от българ ките духовници мъч ше да опре-

деля пътя на българ ката църква. Този митрополит ис
каше да привлече привърженици за каузата на Гер
мания. Вече бе спечелил бързо разположението . на Гер
стенмайер с активността си на църковни конференции, 
организирани от хитлеристите, с постоянните си кон

такти с царския дворец, борбата за първенство в си
нода и с публичните изявления в полза на хитлеризма. 

Но двуличието на някои църковни служители лъсна 

през м ай 1941 година, когато хитлеристите разгромиха 

Гърция и IОгославия. Хиляди хора бяха избити по по-
. летата · и · планините на Балканите , мака р да изповядва
ха християнската р лиrия и да бя . а чеда на източно
православната църква. тд'JШН български йерарси по
бlсрзаха да лос тят г м а 11 · r<ия и италианския пълно

мющен министър в С фия и да им поднесат изложение, 
в което между другото ' 1 азваше : 

„ ... Българската цър rша, като благодари богу за 
неговата милост, при 11а я дълбока благодарност и при
знателност на благородните и храбри народи и на тех
ните велики водачи г. Адолф Хитлер и г. Бенито Мусо
лини и с молитвено умил ние спомня скъпите жертви, 
паднали из бранните п л та в името на правдата и 

за траен и справедлив мир между народите." 
Пълномощните министри обещаха веднага да преда

дат изложението на своите пр авителства. 
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1 стенмайер знаеше, че 1ова изложение не анга 
) 1 ир а мнозинството на вярващите в България, настрое-
11и против фашизма и войната. Но като тласкаше свои
те привърженици митрополити към открити лолитич~с-

1<и изявления и акции, той Целеше да разбие светия си
нод и да злепостави пред световната общественост бъл
га рската православна църква. 

Църковната външна служба на немската евангел
ска църква разполагаше с огромен фонд за издръжкd 
на православни учени и църковници. Разбира се, това 
бе подчинено на определени политически цели. По-къс
но, в началото на 1942 година, Герстенмайер предприе 
специална акция за набиране на стипендианти, целтd 
беше „православната църква в целом да се насочи ду
ховно към Германския райх". Даваха се указания за 
стипендианти да се подбират кандидати, които с лични
те си качества и връзки биха могли някога да играят 
ръководна роля в църкв ата. Герстенмайер гледаше на
пред и подбираше кадри с перспектива, з а да има си
гурност в българската православна църква. 

И т~а, като пускаше въдици на някои амбициозни 
митроп~~пи, на тройваше висшите духовни служители 
един р щу друг, залъгваш инода с щедри обещания, 
наци тът Г р т 11м ай р и плет ше 1<0шницата. Чрез 
евангелистките църкви в скандинавските страни и пра

вославните църкви на Балканите той се стремеше да 
организира религиозен фронт срещу Съветския съюз, 
да трови съзнанието на милиони вярващи, да оправда

ва зверските престъпления на нацистите и да прославя 

в името на бога кървавия нов хитлеристки ред. Негово· 
то оръжие беше страшно като оръжията по бойните по· 
J1ета, защото разливаше отровата си от амвоните н а 

църквите, където милиони заблудени хора търсеха . ла 
получат утешение и надежда в милосърдието чрез вя

рата си. Евангелието ставаше маска на престъпления
та, завеса от тамянов дим и с песнопения се мъчеше да 

прикрие дима на пожарищата и душегубките. Фюрерът 
можеше да бъде доволен от своя ревностен служител, 
който кръстосваше, скрит под псевдоним, десетки стра-

' ни, за да сее ненавист и расов а омраза , да насъскв а 

към война и убийства , да вербува белогвардейци и вся
какви тъмни субекти з а издевателства в окупиранит~ 
райони. 
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В едно обаче Герстенмайер и неговите ръководители 
се лъжеха горчиво - българският народ, закърмен с 
атеизма на големите възрожденски революционери и с 

идеите на комуниз ма, народ с трезвен и реалистичен 
дух, в голямата си част не се поддаваше на религиоз

ната пропаганда и напъните н а мн озина попове да об
лекат в ангелски одежди хитл ристките убийци оста
ваха всуе. 

;,_, 

.МАСОНИТЕ 

През Втор ата световна война ф ашистк ата пропаганда 
яростно н а падаше не само болш в изм а , но също така 
плутократите и масонит . Борбата н а хитлеристите 
срещу масоните обаче беше по-скоро платоническа . 
Свързвайки масонството с расизма, Хитлер започна по
головно да изтребва евреите в окупирана Европа. Той 
избиваше обикновени работници и занаятчии, интели
генти и дребни търговци, които нямаха ниll\о общо с 
масонството. \ 

Воювайки срещу всички леви течения, абверът пре· 
следваше и масоните дотолкова, доколкото раз криваше 

такива, служещи на англо-американското разузнаване. 

Бюрото на д-р Делиус отдели много сили, з а да обхва
не организацията на масонит в България и да разкрие 
връзките им. Под давлеоие на самия Делиус министъ
рът на вътр ешните раб ти и народното здраве Петър 
Габровски ( сам вид н ма со н, член на Великата ложа 
в България) издаде по - къ но заповед от 22. XII. 1941 
година за разтурянето на редица организации и за из 

земането на движимото и н едвижимото им имущество 

въз основа на Закона з а а щита на нацията. Сред · тези 
организации попаднаха: Великата ложа на Бългрия 
„Любов - истина - труд" и всички нейни поделения, ,, 
местни ложи и секции; възпитателният институт „Заря" 
(прикритие на ложата ); Бенеберитската .областна ве
Jrика ложа XVII ведно с всички нейни поделения, мест
ни Jiожи и секции и т. н. 

Габровски беше предупредил навр еме ложата за 
политиката JIJ '1 ра с: ителството (много министри бяха 
също масони) и тя r:р~дприе хитър ход . През декември 
1940 година побърза да се „са моразтури ". На полиция
та бяха предадени незначителни архиви, други - оста

вени на съхранение в Народната библиотека. „liмуще
ството" на ложата се оказаха чукове, пергели, мистрии, 

.1инии, скелет, череп - атрибути в масонските обреди. 
Като смят<J.ме, че за читателя ще е любопитно да се 

запознае с тази организаuия, с историята, целите и зна

чението И, след като навярно неведнъж е слушал да 

се говори за нея, ще съобщим само 1-1яЕои по-интср.есни 

факти. 
Сведенията за появата на масонството, с които се 

разполага, са различни. Едни автори отнасят това към 
XVI век, но по-вероятно е масонството да води нача

лото си от XVIII век. Пър вите групи са изградени в 
Африка, по-сетне въ'lз Фр йнция се създава В еликата ло
жа на Запад. Постепенно масонството се пренася в 
Англия и се разпространява по целия свят. „Масон" н а 
френски означава „зидар". В Средните векове масон и
те ( зидарите ) са н арича.пи будката, в която оставяли 
на съх р а н ени сечивата си, „J10жа". Членовете 1-т а ложи
те се смятат за „ свободн и зида ри", за х с.,ра, които из 
зиждат, създават „нов свят". 

Съществува легенда, че първият масон бил Хирам, 
архитект на Соломоновия храм, едно от чудесата на 
света. Абисинската царица Саба дошла да види хра
ма и се влюбила в архитекта. В нея пък се влюбил са
мият Соломон. З q., да предотврати бягството на Хирам 
с царицата, Со.помон наредил на трима калфи да убият 
своя първомайстор. И наистина пред вратите на града 
Хирам ~бил спрян от калфите, единият го ударил с чук 
по главата, вторият забил длето · в рамото му, а третият 
го промушил с пергел в сърцето . Върху гроба му поса
д:или акациево дърво. Затова по-късно тези инструмен 
ти и акацията се превръщат в символ на масонството. 

Задачите на старите масони едва ли са имали т а къв 

космополитичен характер, каквито са днешните. Група 
от богати ~вреи благородници си поставили за цел да 
образуват общество, което да бъде свързано чр ез оса· 
бен ритуал за взаимна подкрепа във всички транса1щии 

з а увеличаване на богатствата им. Още при създаnане-



то си организацията била класова - з а чJiенове се 
приемаJiи само избрани, най-богати евр еи. Близо сто го
дини ложите в Англия и Фр анция б и л и чисто еврейски 
или както те се нарич ат - б е н еб ритск и. 

ВпосJiедствие задачите н а ложите е измен яJiи и паз
ширявали. Започнали в тях да д п ус к ат хри сти яни,· мо
хамедани и други. Тези чл ен в ба че н е вл из ал и във 
върховната - Бенеб еритс 1С а та - .ложа , а ост ав а ли в по
долни степени, следоват л н б ил и с а подчинени на нея. 

.Nlасонствоrго си П1оставя н в и ада ч и - толкова гран
диозни, че изглеждат утошпнн . Кру пните капиталисти 
масони решават да завлад ят и к но мически света. Те 
разбират обаче , че тов а ще бъд въ можно, ако добият 
политическо и културно н а дм щн . Ма сон ите з апочват 
да приобщават към ложите и лиц а , rc 1по не са капи
талисти , н о и граят в ажн а р ол п в п л нти чес1Сия, стопан
ския и Jсултурния )ки вот. П тоз и п ът е стремят дз 
овладея т н а й -сил 11нтс .лостов е в ц окулния живот на 
държав и те . В ъщот в реме масоните повеждат оже
сточена борба пред и мно с р а ботническата клас а, бедно
то и средно сел ячество, в лицето на които виждат оныr 
революционна сила, която се стреми да ги експроприи
ра и да установи справедлив социален ред. 

Своята основна цел масоните пазят в пълна тайна, 
знаят я малцина д1овер ени членове. За мнозинството от 
членовете се издигат хум а нни, общочовешки лозунги за 
„братство и р авенство", „ вза имо помощ", „културно из
дигане н а невежите ", „бо р б а з а п ове ч е ч овечност в 
св ета" и п р очие . 

Посте п енно Б ен б рит rсата J 1 ожа вл из а в сянка, но 
това е една м а с1Снро втс а р щу н е посветените. Създава r 
се най-напред дв те гол м и , о н овн и велики ложи. Ве
ликата ложа на Запад и В · JJ H K aтa .пажа на Изток . Пъо
вата има седалище в Па1 и :ж , а втор ата - - в Цариград. 
След това около тях р а · в и в ат дв а големи кръга -
отделните ложи в р а зличнн държави. След отпадането 
на руската ложа по вр е м на революцията Великата 
ложа на Изток значително з а губи сил ата и влияние
то си. 

Най-важни ложи в п ер и ода п р еди войната бяха 
френската, швейцарската, югосл авската и английската. 
К:ъм английската ложа беше придадена американска
та, която сега положително се е обособила като неза-
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в нсим а . От ложите на И зток центр а ю1 а роля играе 0 .::
м а нскат а (турската). 

Членовете на ложите (с изключени е н а Бенебер ит
с 1са та, в която им а специално деление ) са разпределе-
11 и на степеrни. Едни от тях могат пд напредват по стъ~
б ицата на степените, а други биват „ за мразявани 
Най-висшите степени са : В елик м а йстор ~-ia В еликат а 
,лож а на Запад (или Изток) и В елик м а истор н а .п а 
жа. Наименованията на останалите степени, към 52, са 
ра злични: Рицар на Розенкройцера , Рицар на полуме: 
сеца и пр . Особените наименова ния с а свързани и ~ 
един тайнст вен ритуал при приемане в ложат а , ?писан 

с гол ямо майсторство от Толстой в р ом а н а „ В оина и 
мир" . Ритуалът з а прием ане в раз.пичн ите степени е 

раз.пичен. Ето накратко ритуала за приемане на к.анди
дат-чле н (българ ската масонска ложа изпълняв а.п а ста
рошот.пандския обред). 

Кандидат-членът се з авежда в тъмна ста я, мятат на 

главата му кърпа и го накарват да кол еничи~ Тога ва м~ 
п рочитат клетвата на масоните, която тои повт а ря. 

„Аз (и ме н п ре им е ) тържествено и и скрено се з акл е

ва м да ~1 е от 1 с р и вам 11 а неп о. с в ~тени , ни то дори н а уче~ 
1-11.щн та~· нит 11 а друг ар ск ата степ е н. Поднов я ва м об е 
ща нието и да обичам своите бр атя п да им помагам 
в нужда. Ако някога н аруш а таз и клетва , нека м и бъ
де изтръгнато сърцето, та да не оста н е никакъв спом ен 

от мен между зидарите." С.педват р едица реплики, уд
рят го с чук по рамото и по челото, после · му, махват 

кърпата, разм енят се целув1ш и пр. В ' пом ещението 
върху своего рода олтар или ковчег се виждат чер еп, 

кости, препа р ир;ша змия и емблемите на м асонство
то - пергел , триъгълник, шестолъчн а звезда и мистрия. 

Присъствуващите на обреда са с к ачулки, запасани с 
престилки, върху които носят знака на степента, към 

която принадлежат. Новият масон се отве:ж:да в засе
дателната стая, където го чак ат останалите членове на 

ложата в престилки и качул ки . 

Каква е съдбата на новоприетия член? Както ка 
з ахме, ложата се интересув а от лица, които игр а ят ня

каква ръководна роля в политическия, стопанския и 
културния живот на страната. Новопосветеният доста 
вр еме живее с илюзията, че се бори за високохуманни 
цели. Дълъг период той е под наблюдени е, следи се н е -
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говото държане, отношението му към редица въпроси, 
които интересуват ложата . Чак когато се установи, че 
е „подходящ", тоест безскрупулен , готов да пожертвува 
всякакви идеали заради парите , постепенно бива „по
свещаван" и му се дава възможност да напредва към 
горните степени на ложата. 

Ако обаче той е почтен човек, влпзъJ1 в ложата, под
мамен единствено от големит идеали, които тя пропа
гандира, чисто и просто бива „ а мразен" на долните 
степени. 

Ложата нарочно примамва л 11чr 1 ости, известни ~ато 
големи патриоти и крайно ч т1111, знаейки предв::rьи
телно, че те ще бъдат „замра e I111". Тия хора са н~?,кй~t~ 
един вид за реклама. Неведнъж ложите са били dQB'\f,· 
нявани в космопол итизъм, в най -лолпо предателs::1:r · , 
спрямо интересите · а съотn тпата трапа. Тогава те {\:';'i1 
издигали като щнт имcrrrro такива личrюсти, пускайJ,$тт 
в обращени в рсията, че н е възможно да бъде прё
дателска една организация, J3 която са членували на
пример Фридрих Велики, д>кузепе Гарибалди, йохан 
Волфганг Гьоте и пр . / 

Българската масонска ложа също използуваше тези 
похвати. Преу тридесетте години масонството у нас бе
ше непрекъснато атакувано в пресата, нападаха се раз
лични п·артии и организации . В един градеж (сказка) 
за всемирния живот на масонството се съобщава, че 
във Франция се е основал антимасонски съюз, в Герма 
ния, въпреки строгостта на р жима, се наблюдавали 
прояви на масопсюrп живот, 13 Швеция лично кралят, 
Велик майстор на тамоuшип орд 1-r, се намесил и пре
дотвратил нападките. И то Великата ложа на Бълга 
рия отпечата статип IЗЪВ ne тни к „Мир", в която раз
криваше и пропагандирш явните цели на масонство
то. „За да има възможтr ст обществото да прецени мо
ралната стойност на общ ствепите възгледи на хората, 
които влизат в средата на българското масонство, ще 
изброим онези по-видни лица, сега покойници, които в 
различни времена са били членове на бълга рското ма 
сонство: княз Александър Батемберг, Ангел Кънчев, 
Константин Велич1юв, д-р Константин Стоилов, Влади
мир Золотович, генерал Александър Протогеров и 
други." 

Повече от доказано е, че редица видни обществени 
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и културни деятели не са знаели нищо за скритите це

ли на масонството. Когато един държавник ставал 

крайно необходим за върховните интереси на .ложата, 

неизменно започвала сложна процедур а по обработва
нето му. Грижливо се разравял J1 ичниnт му живот, т'l;р
сели се компрометир ащи факти. 1 1 абдени с такива 
факти, масоните притис1<али до те11 ата новия член . Ръ
ководителите на ложата събирали сведения з а всеки 
член и по този начин държаJ1и в ички в шах. 

В течение на десетилети я Ма нството успя да ' се 
добере до най-важните фнн а 1 1 с ви и икономически клю

чови позиции на ка питали тиче ю~я свят . Много видни 
политици, капиталисти, во н11и и хора н а изкуството 
станаха масони и послушни оръдия н а капиталистичес

ката олигархия. Ложите, р а бира се , даваха възмож
ност на своите „послушни" братn да нап редват. Чре3 
мрежата си те фаворизираха в еки, който им служеше 
добр е. С амо та ка можем да си обя сним, че никому не
известни личности „на й-неоч аквано" з аемат големи по
стове. По каналите на ложите не един е ставал мини

стър. През 1946 година в една своя стат~Георги Ди
митров писа: „Често обществото се удивляв , че извест
ни обществени и държавни деятели бързо съвършено 
необосновано на вид менят своите позиции .. . Въпрос
ните деятели , като членове на масонски ложи, обикно
вено получават внушения и директиви от съответната 

ложа и се подчиняват н а нейната дисциплина в раз рез 
с интересите на народа и стр ан ата ... Масонските ложи 
са чужди шпионски и предател ски агентури. Те са опас
ни за свободата и н аnисим тта на н ашия народ и на

нтата стр а н а . . . " 
Зад цял ата сложна м ашина н а масонството стоя г 

група архимилна рд ри 1< ато Ротшилд, Дюпон, Морган, 
Хърст. Задачата н а б .н б - ритските Jюлш въn всяка стра
на е да контролир ат другите ложи. Така в България ка
питалистите Жак Ас ов, Куюмджийски и Зилбер чле.,.. 
нув аха както в Бенеберит ката ложа , която тог;ша r.e 
намираше на ул. Еюарх йосиф и Тетевенска, така и в 
българската ложа „Заря". В услуга на масонските ло· 
жи са много дружеств а и интерн ационални съюзи, чий
то брой възлиза на стотици. 

В борбата си з а политическо и финансово надмо-
щие масоните естествено влязоха в стълкновение с 
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всички народни масови движения. ИдеоJюгията и це
лите на масонството трябва да се определят като идео
логия и цели на крупния капитал, на империалистиче

ската буржоазия. Всяко идентифицнран е на масонство
то с евреите въобще е груба политичес1<а грешка и не
минуемо води до позициите на хитлеризма - с вулгар

ни и произволни формулировки хитлеристите се опит
ваха да оправдаят жестоките гонеаия на евреите, ма

кар всъщност Хитлер да бе дошъл н а власт по волята 
и с оглед интересите на германските масони. 

За да постигне своите цели, масонството разполага 
с един съвършен апарат з а шпионир ане на всички сек

тори: политически, военни, стопански, културни. А тъй 
като западните импер~алистически държави са креа ции 

на масонските ложи, то цялото им разузнаване всъщ

ност е в услуга на масонството и обратно - всички ма
сони в съответните ложи са в услуга на разузнаване

то на империалистическите държави . 

Началото на българското масонство се търси в град 
Кишинев - 1820· година. По-късно то е пренесено в 
Русе, където се основав а пър вата масонска ложа в 
България с първомайстор Ни 1<ола й В дър, утвърдена от 
Великата Jюжа на Порту галия. Открита е ф ициално н а 
9. III. 1880 годи н а под и мето „Балканска звезда". В 
1913 година се основава в София ложата „Заря", при
крита под възпитателен институт „Заря", ръководена о:' 
Васил Узунов . И така към начало'Го на Втората све
товна война в СофиЯ имаше една Велика ложа с три 
послушански ложи - „Светлина", „Зора" и „Сговор", -
съществуваха послушански лю:tки в ПJtовдив, Русе, Вар
на, Бургас, Ямбол, Котел, Малко Търнсво и други . 

През 1934 година з а член на Великата ложа беше 
приет цар Борис. Югославянският крал Александър I, 

.,Велик майстор на Великата ложа на Запад, който при 
стигна по това време на Посещение в България, извър
ши посвещаването на царя. Не е известно дали сле.!J, 
това Борис не е посветил и брат си Кирил. 

Бяха публикувани няколко списъка на членовете нз 
ложа „Заря", някои от тях произволни като списъка на 
Хр. Кунчев, който целеше да изнуди известни личност11. 
Доста верен е бил списъкът на Румян Янков . Могат 
да се приемат за почти автентични и данните , с кои

то е разполагал Крум Митаков . 
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• По време на Втората световна во йна известни у нас 
масони бяха Филов , Божилов, Др а г ан о в, инж . Колчев . 
генералите Даскалов и Русев , пр оф . Ста нишев, Габров 
ски, Александър Цанков, ф абр и ка нт и к ато Шавкулов, 
Чилов и много други . 

През 1942 година Делиус р аз р ови д11 а мръсна фи
нансова афера на масоните и д r<Jra,11вa в РСХА, но до 
кладът му потъна някъде н а р · д път и то в а беше сиг
нал за опитния шпионин да н и пъха носа, където не 
трябва. Става дума за и ве т 11 ата Бъл г аро-германска 
кр едитн а банка. Стоп а нс 1< ат а n л ит и I<а се дирижираше 

от райхсщеле в Берли н . Р а .Jнrч 1 1 ите е вр опейски страни 
бяха групир ани в съответни з яи 11 а в 1-ю са и износа. В 
България с в нос а и из н о с а · з а ним ав аше една всеси"1-

на гр у п ировк а от ст а р и , вър з а ни отдавна помежду ::и 

ыемски и бъл гар с I<и масошr . Це н тър н а та з и групиров 
к а об р а зуваш тр иъrъл r 1икът : г рм а нскат а легация, 

Бълга р о -r рм а н с I< а т а кр едитн а б а 1- к а и д- во „Циклоп". 
Ръководител и н а щ1ла т а орга н из ация бяха Марко Ря·> 
ков и Ебле - дир ектори на Кредитната банка. инж. 
Акерман и инж. Христо Шишков от д-во „Циклоп" н 
търговският консул на легацията Валтер. Към тозч 
триъгълник бяха привл ечени отделни групировки, тяс

но свързани с интересите му, например групата Шна
бел , групата Грабер (АЕГ), групата на Добри Божи
лов и Димитър Са вов . Те зи групировки, като р аз пола
гах а с необходимите в ръз ки в Берлин и сред царскот~ 
пр а вител ство ( Божило в, Са вов, Цонев, който п о-къспь 
стан а дир ектор н а външн а та търговия ) , си извоювах.а 
монополно п р а в о вър ху в r 1 0 а и и нос а . Те имаха освен 
това и гр а м адн ата [)И 1 1 а r1 0 1З а подкр епа на Кредитната 
банка, кр е аци 51 11 а ед 11 а т т рите най-големи герм1н
ски банки - До йче ба ш<. Та з и стопанска групировка 
беше капитали стн ч ка рга н иза ция, дирижирана фак· 
тически от м асонската лож а. Печалбите стигаха бас
нословни размер и чр търr· ашески комбинации и 
изключително върху гър ба на българския произво
дител . 

Взе се решени е Ш1-1 аб ел да обяви, че ще изкупува 
шипково брашно са м о от две а кционерни дружества -
„Рекс" и „Шипка", - в които главни акционери бяха 
братя Цоневи. З ад тях пък бях а скрити Добри Божи
лов, Рясков и самият Шнабел . Господата определих а 
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ценат а, н а 1 к г сурови ш11rпки 12 лева . Един кг брашно 
се добива от 4 кг сурови шипки, или цената на браш
ното беше 48 лв. За износителя це н ата н а брашното се 
равняваше: 

На производителя 

На.вло 

~~3носки по обработката 

/ J'J><ЫJнителен фонд на държавата 

- 48 лв . 

- 2 лв . 

- 10 лв . 

- 70 лв. 

Всичкоо = 130 лв 

Със съгласието на Ulнабел (как н яма да се съгла
с11 ! ) външна търговия поиска от германците цена за 1 кr 
262 лева . Официалният представител на Германия по 
тези сделки (Шнабел) се съгласи. Или печалба з а 1 кг 
132 лева. 

Но лакомията на търговците нямаше край. Друже
ствата „Рекс" и „Шипка" се оплакаха пред външна 
търговия, че печалбата от сделката била малка и тряб
вало да се направи нещо . Тогава правителството (Бо
жилов ) пр емахн а ур авнителния фонд от 70 лева. След 
тов а беш е н ~исн ата друг ата стр а н а. Двете дружества 
пон скаха от г рм а н ците (Ш наб ел) да увел ич ат ценатз. 
Тя беше увели ен а няколко пъти и сти гн а 540 лева за 
1 кг. Като се има пред вид, че се изнасях а към няколко 
десетки милиона килограма шипково брашно, всеки мо
же да си направи сметка какви печалби са реализи · 
рани. 

Най-важното перо на износа беше тютюнът. Печал· 
бата стигаше 4 лева на кг, но се изнасяха годишно ми 
лиони килограми. Лъвският пай в този износ се падаше 
на Добри Божилов и Марко Рясков . 1 

Друга комедия се разигр а с отнемането на герма~
ските представителства от евреите. На малките еврей· 
ски фирми безогледно се отнемаше представителство 
то, докато големите фирми оставаха като скрити съ

дружници. Братята масони под маската на търговскн 
консули в самата германска легация си, затваряха очи 

те. Така Рензлер се скри з ад германеца Шримпф, Ай
зенщрайберг - зад Димитър Савов. 

Българското масонство игра не малка роля в поли
тиката на страната през Втората световна война. Бяха 
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извършени големи политически и финансови 11рест~n
ления срещу интересите на българския народ, които 
след революцията разби икономическата основа на ма
е:оните и с това извади от строп на световната масон-

- ска организация ложата „Заря". 

ЗАД КУЛИСИТЕ 

В бар „София" се събираше н - амо богаташка публи
ка, но и разузнавачи и дипломати от различни държа

ви, артистки и проститутки. Той нпм а ше въртящ се 
дансинг ка'Го бар „Етоал", но заради скъпо платените 
атракции и подбранит по тит JТИ с п оJ1 зуваше с до
бро име. Директорът б ше в рбуван от хората на д~
лиус. Сведенията, които събираше, той предаваше на 
германците чрез една от артист ите - Илонка или Ме
ци, унгарка . 

През една февруарска вечер барът още отрано за
почна да се пълни с посетители. Бардамите в къс,и над 
коленете рокли, както беше модерно, и с обувки „танк", 
направени с корк и змийска или крокодилка кожа, бя
ха вече на поста с и. Те се издържаха с процент от на
питките, к ито консумираха техните приятели, и с бак

шиши. Всеки мъж мож ш да покани лично или чрез 
оберкелнера оная ба1 дама, колто му се харесваще, на 
масата си. Тогава а почваш та ка нареченото „шампа
низиране". Като з а ба вш1ваше го та си и флиртуваше 
с него, бардамата го н а J111 в а ш с шампанско, а част 
от виното излив аш ию1 кел11 ерът наливаше друго ви

но, за да получи по-голя м 1 1роцент . 

В бара имаше и плат tlИ паркетни кавалери, за да 
танцуват с онези пое тит л1<и, чиито приятели са ;,~л ,1 

възрастни, или не з на5 т да та нцуват. 

Оркестърът свиреш най-нашумелите румби - и фок
строти. Играеха черв ни и зелени светлини, пристига
шите жени събличаха кож ните си палта в гардероб

ната. Суетно демонстрираха скъпите вечерни тоалети. 
Нъздухът беше наситен с мирис на силни одеколони1 
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ll a ългарскн и rръщш тютюн. Sляскаха златни укра
шенют, мяркаха се бели женски гърбове сред черните 
костюми на мъжете. 

1 "ълчавата беше силна и посетителите говореха ни
соко, за да се чуват, бардамите сновяха между масите 
и ту тук, ту там се виждаше някой пийнал вече посети
тел да ги хваща и слага на коленете си. Тогава се раз
насяха престорени писъци. 

В/ едно сепаре в дъното, където беше постоянно за
пазената маса на Делиус и българските разузнавачи, вe
LJe се бяха настанили майор Генчев, Друми Друмев i1 

подполковник Костов - и тримата облечени в цивилни 
дрехи. Костов току-що беше назначен за началник на 
РО в Генералния щаб на българската войска и пред
стоеше запознаването му с Делиус. Едва ли някой от 
llрисъствуващите на срещата можеше да предвиди н 
си даде сметка, че тя ще бъде фатална з а · Костов. Мо
же би тъкмо тази нош юпредели съдбата му за дълги 
rодини, изгнанието, скитничеството из Европа след ре
волюцията · в България . Но той плуваше в доволство и 
щастие, защото беше заел важен пост, който открива
ше пред него · богатство и власт . Малко е да се каже, че 
беше герм анофил - иначе не биха го и назначили за 
началник на\ р'азузнаването. Б ш сJ1япо предан на фа
шистка Герм!:Ьl-шп, сам уб ден фашист, по-скоро герма
нец, откоJrкото българин - дотолкова му липсваше чув
ство за достойнство и родолюбие. С неговото назнач а . 
ване доктор Делиус все едно, че беше поставил свой 
подчинен в Министерството на войната. 

На масата на тримата разузнава~и имаше вино и ба
деми. Директорът на бара им изпрати от себе си три бу
тилки шампанско „Бяло конче" , по 500 лева едната. Той 
също имаше защо да черпи. Предишната вечер бе по
лучил нови 10 000 лева бакшиш от немеца Ф абер, та
ка че з а последните няколко месеца възнагражденията 
му з а сведенията, които даваше, стигнаха 80 000 лева. 

Майор Генчев , който се мислеше нещо като фило
соф, обясняваше Ницшевата „воля за мощ" . Тя била 
основен закон на свръхчовека, ключ за трансформира
не енергията на живота. „Heпeпmoral" {моралът на 
силните, н а господарите) . Ницше искал да го възстано
ви, след като разруши окончателно „сократовско-хри
стиянскш1 морал на стадото, именно „Негdепюrаl ". Ако 
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Ницше, щели да се убедят, Че С< . , .• видели nортрета на б йните космати вежди •"· 
по просторното му чело и ~ва нето н а електричесп1 , 
жело да се вещае за натру фа Хребетът на Ницu' 
електрическия стил на филосо1- ов.а ко то се е з арод~{r,; . 

ал че всичко о l , . вия нос показв ' . мож Jю да иС\лезе г л адt· · 
и оформило в неговия ум, не . ' 

а на скокове .. ·' ба а в че с, vлха събр :: 
Редовните посетители н а р I\остов неколцина·1· з 

д показваха на и Генчев и румев . гация ту ф •енския воен:н 
чиновници от съветската JI тъ гов' ц които бил в деи-
аташе, ту някакъв турски арва 11 ·1·0' I-lo най-много н а -• от р азуз н · ствителноLТ м аиор . 

блюдаваха руснаците. '1дват в бара - обясш1-
с кои от руснацит у ц 

_ ледим . а тистJ<;И канят на тан 
ваше Генчев, - какво ш~ят, кои ' р разбира се с как-

а са На н-важното , ' или на своята м . ябва да Т\.аже, че много ряд-
ви хора се срещат. Но тр . а та 1щ мал 1<0 консумират 
ко поканват някоя арти тка ' ' 

и не си позволяват волности . а~ ата а доктор 
Наближаваше започването на ~f1~~b фам~лиарно го 

Делиус или Сребърната либс\lцша'е Jlипсваше и артист-
Г ев още се аве . . о наричаше енч ' ого красива жена, с коят 

ката Гажина, полячка, мн ки В 1ова време при дн
Делиус имаше любовни връз . нът Иванов и донес~ 
ректора на бара дойде бългаt~жина била настинала 
медицинско удостоверение, че б а Но като останаха 
и не можела да се яви на р аи~;а .м Иванов на чаш
насэ ме с директора в канце:,~р CJ1 чи1~. (Той също с.1у· 
ка кvняк р азкри кщшо се б . усе занимаваше с из-

.0 разузнаване и жеше на немско1 Г ма ния на гумен~ и гьо-
нос на цигари и с внос от _ 1~ - Ведома".) Гажина 
нени подмекти чре предп. рия111еап'а' ртамент тази зарач 

д Н ГОВИЯ ' живееше в съседния се скарала с Делиус . 
се опитала да се от~ови, а1:;;0;~ помощ, а след това и 
Извикали лекар да и дад г т1-iгнал много разтревожен. 
Делиус, който ведн агаt пр_исбил годеник. Помолили Jiе 
Пред лекаря казали, re н о дни до окончателното 

ещава ощ пяколк " каря да я пое . , остоверение за петнадесе 1 -
оздравяване и да и даде Уд 

дневна почивка . 

1 Из предговора Безсмъртни мисли на на Георги Радев 1<ъм „ · 
Ницше" . - Б. а . 
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OMJ:L- А и з наех , че te няма да св·ьршат. добре - поо
~1жаваш Иванов. - Готвачката на Гажина ми каза . 

напосл едък имало много х1ър-мър между тях. Но тоя 
,~рикат, лекарят, веднага се опл а ка , · ч е ня какво учреж
Q.tНше в Германия му правело спънки да замине з а Гьо
;Q-~нген да специализира в една тамошна клиника, н 
делиус ' : Je паспорта . Обеща всичко да уреди, ката 
N:IVF J!амекн сr' 1J. <В не говори за о·(»равянето н а Гажина. 

- - Какво ст'ана с паспорта на жената на Гарваноn? - 
попита директ~j'J ът. 

- С нея е :доста трудно - отговори Иванов, - за
щото се н а мира в окуhираната от' 'ГЕ'рманците · част на 
Франция . За да мож'е да '11 ' с е 'У Реди · п а' спорт з а Бъл га 
рия, Делиус смята, че ще тр я'бва да се пл атят 30 000 
лева . · ' 

Директорът"каз а ; че до три дни парите ще · ги нма 
на ръка, а след това запита д~ли е идвал Фриц. То~н 
Фриц беше герм ански подофицер , ксйто п1)тешествува 
ше между България и Герм ания. H iJ· отиване изнасяше 
големи кол.ичества цигари, а н а идване носеше куфа ри 
с медикаменти, които в България липсваха . Делиус го 
сп а сява ше от м итническия контрол ' н така чрез куфа
рите с вър~ш незаконн а търговия, а тя носеше го
леми печалбr. Д лиус получа в аше бл изо 50 % от тял, 
без да се на есва в пласирането на 1 медикаментите. 
Това вършеха директорът н а ба р а и Ива нов. 

К.ъм поJrунощ пристигна ' 'в бар а ' едни . а гличанин (' 
две жени'. Той се 1 беше появил отсkоро· и още не зна еха 
какъв е и 1ка·kво1· нпредставляв·а . · По ·повод на негово·:-~ 
идване Генчев разказа ; че през· 1934' година в Българ!!Я 
се заселил някакъв анг лl-tч·анин, · ку'rtил си имот южчо 
от Бургас, построил• си вила -и си създал стопа нстrзо 
край морен) . Всички го смятали ·з а Пенсио~ниран морски 
офицер . Когато започнала ве>йната между Германия ir 
Англия, той напуснал -Бълга р ия и чак тогава научи:1и, 
ч това е адмирал Роджерс от английското разузна ва
н в Цариград. 

Едва к-Т::м дв а часа след полуноЩ' Делиус пристигна 
о ба ра . Той водеше един мъж с фотоапарат, който вед, 
н ага• се отдели и изчезна някъде из сепаретата. БЪ'л 
rа р ките разузнавачи си бяха доста ' тшйнали, но тута к-' 
и н а масата се появиха нови бугИлки с шампаf!ско. 
л д Gфнциалните приветствия и пожелания з а- слу'ж1бэ, 

6. Бюро „Д -р ДелиуQ" 
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посветена на отечеството, Делиус предложи да пия f 
брудершафт. Така ръцете им с Костов се кръстосаха, 
както се кръстосаха и съдбите им. 

Настроението ·в бара б еш доста п овишено, някои 
от посетителите · бяха вече пияни , ни ко й не слушаше 
музиката и по дансинга се 

двойки. 
вла ч ха са мо няколко 

Делиус и Друмев сИ ра з м 11и ха бърз и погледи. Дру
мев се изправи, каза, че щяJ1 в ч е да си ходи. В същия 
миг край сепарето и з никн а ч в кът с фотографич ескпя 
апарат. Друмев трЪгна към и хода , з алитайки и престру
uайки се на много ' пиян . К. а т ми11а кр а й масата на рус 
наците, той грубо се ' блъ н а в един от тях·, дори 
се наклони и събори н а п ода бут ил ки и ч а ши. ,Наоколо 
настъпи мъртв а тишин а . Днректорът на бара изтича, 
викайки, че ням а да п о воли ск а ндал и , з аведението му 
било р еномирано . От 11 1 къд п я ви у ниформе н поли
цай. В тов а вр м е Друм в н а ви ок гл ас п суваше: 11с 
кал да му се извин'ят з а обидата, и удряше с юм рук тъй, 
че чашите по масата з вънтяха. 

Съвършено спокойни, само леко побледнели, тримп- . 
та руснаци мълчаюа, без да помръднат. 

- Какво става • тук? - извика директорът_ - Кой 
ви оскърби, господине? Аз няма да позволя никой да 
оскърбява клиентите ми. 

- Този човек е пиян - обади се на чист българскч 
език един от руснаците. 

- Вие ми сло)\шхте кр ак - из в ика Друмев, без дн 
се преструв а п о в е ч е н а пиян. --,. Или ще ми се извини-
те, или ... ' 

- Господа - ~бърн а - същият руснак към посети 
телите, които бяха н а б ик лил и масата, - вие видях
те, че тоз и ч ов к и ка Аа пр ди з ви ка скандал . 

Едва сега ма й ор Г 11ч в и зтича и !{зведе приятеля си 

от бара. . 
Делиус даде знак н а ч овек а с фотографическия апа

рат да се маха : Сет н е к а з а н а Костов: 

- Рано илИ кt.tно н що трябва да направим. /Кал
ко, че оня глупа1{. н го бива дори з а един скандаJ:! 

' През 1940 Година Андр е й Праматаров от Дирекцнr1 
на полицията беше успял чрез свои доверени лица д а 
напра-ви клюЧове ' от а н1·Jtийската лега ция . Хората му 
мсJ:Жаха · някоVIRО път~ да вляз ат в :1егацията нощем, да 
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и 11 а т 1.: аж ни докум енти, да ги фотографират и пак .J.a 
r · и върнат. Последния път те взеха ·.'дин шифър и като 
rr e успяха да го дешифрират, ' препратиха го на австрие
rl а Глас във Виена, оттам шифърът попадна в абвера. 
Вместо парична награда за услугата полковник Па~~
тев - директор на Полицията, поиска от германците да 
радиофицират дирекцията . След петнадесет дена наи
стищ1 пристигна един июкенер, начерта план и си за

мина за Берлин , обещавайки да прати апаратурат,а. Но 
през това време хитлеристите се .1одготrя ха за войн:з 
със СССР и ре~шизираха всички • апарати по фабрики
те - между тях и ония, които бяха вече опаковани :-;а 
София . На българската полиция подхвърлиха незначи 
телната сума 20 000 лева, която Пантев разлредели ~,1 е
жду Праматаров и хората му. 
М·есец преди да бъдат скъсани дипломатическите 

отношения между Англия и България, Прамат аров нз 
върши друга провокация. Ето н еговите по-късни личн.и 
призн ания за провокационните му замисли и деяния . 

„ Службата имаше за об ект и английското разуз на
ване, което в последните години преди обявяван ето на 
вой н ата ра з в и ва ш е голяма дейност - пише Пр а мата
ров . J:-fa1 д и х да се п отърсят сътрудницн - чиновници 
или лужащ~ в а нглийската легация, които биха могли 
да бъдат и зrtqл зува ни. Поп адна се н а служащ в п ас
портното бюро при англий ската легация . 

Същият бе вербуван като сътрудник на службэ.1"1. 
В продължение на 5-6 месеца сведенията, които да~за
ш е сътрудникът, бяха оскъдни, но все f'ак задоволи
телни. Имахме ясна представа за работата на отдел
ните чиновници в паспортното бюр6 . Шеф на бюрото 
беше Едуард Смит .Рос и н егов помощник и доверено 
л ице - Гриневич, руснак гiо произход . 

През това време начаЛник на Държавна сигурност 
бе Ив. Влайков. Взехме решение да организираме едь:о 
влиз ане в паспортното бюро на легацията и да се '10-

търсят документи, интересуващи слvжбата. Повиках съ
трудника, с когото разговаряхме з а случая. Той заявн, 
ч всички важни по негова преценка книжа се поставят 

яка вечер и даже и през деня в касата · на Гриневич. 
11 тношение вли з ането в бюрото, каза, че това не е 
' Р д 11 , з ащото той има секретен ключ от апартаме>I

к йто може да се снеме двойник. Това се и на-
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нрави. В помощ 1Hl tЪТР)'дника аз У1 един разуЗНа'В<itt 
влязохме една вечер към един часа в апартамент·а. Н1 
бюрото и другите маси ·· не н амери:ме нищо, което да 
интересува службата. Но забеля ах , че касата на Гри· 
невич (това ни посочи сътрудниI<ът) е обию-iовена -· 
без шифър на ключалката . По в д ни я н а сътрудни1,а 
Гриневич при отI<лючване на ка ата оставял I<люча в 
ключалката, а често пъти излизал от стаята си и оста 

вял отворена касата. Даде адача на сътрудника да 
използува някое таков а изли а н и направи отпечатък 

от касовия ключ . Но предаден н а специалист, се оказа, че 
не е добър. Пак след изв с11 1-1 0 вр ме · донесе втори, по 
който се направи ключ, но пробван от С'Lтрудника, не мо
жа да отвори касата. Налагаш се да се направят някои 
изпилявания на ключа, които · направиха, и при една 
трети път касата се отвори . При няколкото влизания в 
паспортното бюро и отварян н а I<a ата се вземаха кни
жа, които се донасяха Б Дир кцията на полицията, фо
тогр афирваха се и връщаха обратно в касата, като ci:: 
поставяха на мястото им. Казвам няколко влизания, за 
щото беше опасно да бъдем забелязани, тъй като 
имаше вина1ги дежурни чиновници и служещи, а още 

повече в самата ко перация се работеше денонощно. 
Фотографираните документи давахме на инспектора при 
отделението да работи по тях. · 

От своя страна аз докладвах на началника на Дър
жавна сигурност и директора - Пантев . 

След скъсване на дипломатическите отношения с Ан
глия, след като България влезе в Тристранния пакт, по 
нареждане на директора Пант в трябваше да се вз е
мат сериозни мерки по отнош ние на установени или за

подозрени агенпi н а анrлий I<ото и американското !13· 
зузнаване в страната. 

От фотограф~р а нит до 1<ументи можаха да се уста
новят някои имена н а англ ийски агенти, макар на пър 

во време не с п9ложит лно т. Но впоследствие, след на
правените проучвания, от естеството на онова, което до
насяха в докладите си до Гриневич, се установиха с 
полож.ителност имената на четири лица, които в про

дължение на .µ.есетки години срещу много добри парич
ни вызнаграждения са служили на ангJ1ийското разуз
наване, като са съ?ирал!(! св дения .из цялата страна 

от военен, стопански и полит1иче<;ки характер. 
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По кареждане на д11ректора 11антРв и началника нi'I 
Държавна с11гурност лицата бяха задържани, като при 
разпита направиха пълни признания по своята дейнос·, 
1<ато з аявиха, че всички са завербувани от Гриневич, 
Директорът Пантев даде нареждане да се следи замн. 
наването на чиновниците от английската легация, като 
на Свиленград бъде задържан Гриневич незабелязано 

11:.1 върнат в дирекцията. 
11редполагам, че за случая Пантев трябва да е 10-

·ворил с отговорните фактори, защото аз му намекна ;,, 
че лицето е чиновник от английската легация и че може 
при неговото задържане да се случат неприятности. Въ
преки това Пантев повтори своето нареждане за задър
жане на Гриневич. И действително в навечерието ~!а 
з а минаването н а чиновниците от английската легация 
бе наредено на областния полицейски началник на гра" 
Стара Загора да изпрати разузнавачи в Свиленгра~: 
които да следят за преминаването 11а Гриневич и под 
формата на паспортна нередност да бъде задържан, I<а 
то се внимава да 1;1е се забележи от лиuата, които го 
придружават. Получи се съобщение от Свиленград, че 
задачата изпълнен а много добре, лицето задържа•ю 
и 'Тръгват с кола за София . Докаран в дирекцията, Гр 11 -
невич бе р~пита н, направени му бяха очни ставки с1,с 
задържани от по-р ано лиuа . 

След нап авения доклад на директора Пантев той 
заяви, преписката, след като te изготви, да се изпра
ти на съда без показанията на Гриневич, като за същи11 
се упомене, че е напуснал страната. 

Впоследствие 13 един разговор с Пантев разбрах, ч~ 
Гриневи; ще бъде предаден на германците, макар ч~ 
~ня ма деиност против тях . _Каз а ми, че този въпрос 1ц·~ 
ro уреди с министър а на вътрешните работи ~ Габр)<~
ски. Не мина много време и получИхме нареждане Грн 
невич да се изпрап~ на летиuiе Враждебна , за да се 
предаде на германците. Наредих да се предаде лиц.=то 
!-!а германците. Грине!Зич бе отведен · с аероплан в Гер
мания, същият бе предаден на Болман, който минаваше 
като секретар на rерм анския пъJiномощен министър 
Бекерле, а фактически бе от службата за сигурност с 
fu · ф Химлер. · · 
_ . . . бавям още, че фgтqграфи·раните· Документи от анг
J!Нйската легация бях·а предавани f!a германците:'' 
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Та ка следите на Гриневич се изгубиха някъде в Геr
мания , протестите на . англичанит нищо не помогнах1J , 
дори uap Борис, който все оше ко I<етир аще с . Англия , 
не можа да противодействува - n раuията беше ИJ· 
в·ьр_ше11а пр.ез главата _на офици ал н ит власти. 

На 5 март 1941 година цар т 0110 правителство п9д 
на:гИс.ка Н§. Хитл~р скЪса диплом ти ческите . си о.тношt:
нИЯ с Англия. Пет дена сл д тов а пълномоuiният мину,
стър Ре!щел и .,служителите . му отидоха на гара ТТоду11 -
не, .където за тях беше композиран специален влак. 

Драма от секретарите, кат з а ха купето си, вид,т
ха вътре два кожени куфара , 11 в бързината и сума
тохата не им .обърнаха внимани . Целият в,1ак беше пъ- ·· 
лен с куфари, трудно беше era да раз питват за собст-: 
вениците и това т сториха по пътя. Веч е на турска тt..:
ритория , секретарит отвориха диния куфар. В нег0 на
мериха nлът1ю nри 1<р п ни з а те н ат а му две батер ;ш, 
пул ове·р и бельо. Във втория куфа р също нам ериха ба 
терии. Решиха , ч е куфарите СJ1 ужат з а радиоnредав1-
не . Марката на батериите беше герм анска , а на една . 
от ризите имаше етикет „М. Костурков" . Запазиха ку
фарите. за да ги изследват в Цариrрад„ 

При пристигането там голяма част от служителите 
на легацията се J-!qСТаниха в хотел „Пера Палас". I3e- . 
че разоп аковаха багажа си, .когато в злополучните rс; 
фари избухн а _адска м.ашина „ причини големи р аз рушс
нют и уби ед на от секретарките и един офицер . 

Цялата световна преса тога ва писа з а този атен
тЪт,· r{ьйто беше орга 1-iи И / ан от Д лну и извършен от 
човек на · Прам ата р ов 1 - 11n 1< й 11 С::rов. 

Всъщiюст опи а н нят ат птат е само дя-л от про~ю-
1\<!циите и ша r-rта жнт 11 а Д лиус, конто целяха да уро
нят ррестrtжа на Б'ы1 rарня . и да влошат докрай отно
Ше~-Щята И със СС Р, Аuгмт н САЩ. ·'Той продължа 
ваше да .върши св т ! б да зачита официалната вла,:т 
на страната. 

. Веднъж КостоЕ! . отид на дG>клад при генерал .Пу
каш и му разказа торил, молейки всичко дн се 
за пази съвършено . ди кр тно, защо го човекът, който Г\J . 
запознал с фа_ктите, пои кал от н е.го кле'!'ва-. „, 

. , ·. ф·о•;; 
1 За р.едица престъпления срещу българския народ fГрамат;.J- • 

ров беше осъден от Народния съд. - Б. а. . .. · "-'; ... . . ·~1. 



На 2 декември 1941 година , тоест единадесет ден аФ 
преди САЩ и България да скъсат дипломатическите c1f1 !-' 
отношения, американският пъл н о м ::> щен министър иJЭ !i. 

пратил дълга шифрована теле гр а м а до Рузвелт . Пъ.'JЫ Н 
номощен министър · на САЩ в Со р и я то г а ва беш~м 
Джордж Ърли, личен представ ител ня Рузвелт за Ба. 1· 
каните. Преди това Ърли беше губернатор на щат " 
Пенсил~~н~я и дори п6 едно в р м е се кандидатир~ з а 1 
през идент. Той беше последов а тел и а Рузвелт и послед.· ) 
ният го назначи отначало във Виен а , а след това в Са-
фия, тъй като см_яташе, ч е поради своите приятелски 1 
връзки с цар Борис ще м оже да му влия е . МинистЪр"!>т , 
беше известен като любит J! н а хубавитР. жени и гу- · 
ляите. Имаше връзки с ка баретни артистки, предимно 
унгарки . 1 

В телегр а м ата си Ърл и и з nестявэ ш е, ч е българската : 
полиция в лицето н а д и н в и сш п олица й, а им енно Ан
дрей Пр а м ата р ов , и з в ик а л а русн а ка Алексей Мойсее
вич - с ужител в а м ерика нската л егация . Руснак1.т 
показал съобщени ето на Ърли и се отправил з а поли
цията. Там го приел в кабинета си лично Праматароз 
и му напр авил следното предложение: 

- Вие сте русн ·ак, притежавате Нансенов паспор i'. 
Понастоящем се н амирате на работа в американска Гii 
лега ц11я . Обаче известню л и ви е, че ние можем да на
правим с вас всичко, к а квото пожел а ем .. Ако н е иска те 
да ви постигн е участта н а Гриневич, трябва да се съгла
с !fте да НIИ съдей ствува те . От пас съвсем не искам е мно
го - да дойд м , в легацият а п р - нощта, ко г а то вие сте 
дежурен, и да оrrворим к ;;~ ата, в която се съхраняват kо

довете. Ще ги из м м. фот r1 афи р аме и върн ем обрат
но още същата нощ. Н51ма ащо да се етрахувате, с. з 
съм приготвил п циалисти no отв аряне на касата , О';

раяа н а леrа ци я,та 1,и 11 абл юдатели н а къщата на мин11-
стъра, з а щ1 н е ~ъд м и нен ада ни, ако случайно той . 
р еши да дойде в JJe ,а ция т а. 

Мойсеевич с~ CJ:~rлa ил . Пра м ата ров го освободил и 
му J<а з ал : ', 

- Съоlбщете · ми по т лефон а кога сте дежурен · и 
ни е ще дойдем . ' , , .. 

'' Мойсеевич се върн ал в .[! га ци ята и разказал всичко 
на мщ1истъра. У.ди;веният Ърл и в първия момент· не му 

'· пЬ:вярвал ,- но · му- на;редил в-еднага да се обади по тe.rie· ' 
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р р 1-1 а н а Пр ам ата ров, че е дежурен в понеделник ве· 
· •с рта, 8 д кември . Докато Мойсеевич разговарял по те
~фона с Праматаров, Ърли и още един негов чиноь-
1к п одслушвали разговора и чули отговора на Пр:~· 
•~т а ров : 

-· - Много добре, ще дойдем. 
Разтреперан от гняв, Ърли казал, че българската 

вЛаст била непочтёна към неговата страна . Изяснявал 
се и въпросът с Гриневич. Сега напълно се убедил, чr 
Гриневич не е дигнат от германците, 'а от българскат~ 
полиция. Не можел обаче да разбере з ащо са на мал-ка 
България техните кодове. 

Ърли решил да изчака идването на Праматаров и 
1 ·-· 
помощниците му в понеделник вечерта в легацията и 

да ги и з бият. След дълго обмисляне се отказал от то
з и план и решил да извести всичко на президента на 

САЩ и да му поиска разрешение да се яви при ца!) 
Борис. 

- Може би случаят ще доведе до скъсване на .ТLН
плом атич ески те отношения м ежду България и Амери
ка - за я вил Ърли . 

Ърли б ш п р~в. когато се съмн я в а ше 1 ч е кодовете 
м огат да п'Qслу~кат н а м а лка· Бълга ри я. Те б ях а нужни 
н а Делиус. \Той беш е уговорил вече въз ~-: аграждението 
н а Пр а м атаров . С а мо че из пробваният шаблон не спо
лучи . Разбира се, и без полицейската провокация цар 
Борис и фашисткото пр авителство щяха да скъсат ог
ношенията си със САLЦ и да им обявят символична IЗОЙ· 
на, която по-къtно доведе :до бомбардировки на мир1т 
гр адове от ам е.рщ<ански . сам,0лети и смъртта на много 

българи. 

През цялат.а година полицията 'и РО под давленне 
н а Делиус непрекъснато прове>кираха Англия, 'САЩ и 
СССР в ·лицето1 • на техните· , представители. Така на 
22 февруари 1941 · година Делиус съобщи на Костов, че 
чл енът на американската легация, .Хефти щял да, пъту· 
в а в провинцията, нав,ярно по желание на англичаните, 

тъй като на . тях по тов·а врем е вече им беше забранено 
л.а пътув ат вън . 01' София . Делиус предлагаше да се нз-

м т О"С всички дипломати откритите листове, издаде

IШ им от д-во „Петрол", за свободно снабдяване с бен· 
, нп D т чение на годината1 Открити листове да им 1 се 
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дават" от време на време , з а да можело д а се контро.~ч ~ 
ра кои диплом ат къде ще пътува . . 

На 4 март полицията иззе ОТl(ритнте л истове и зае 
бр.ан!-r на дап_лома.т.ите да излиз ат вън от Софи я без сп е ' 
циа :т~но р аз решение. 

Пак по същото вр еме Делиус ъо бщи, ч е ц арският 
rаен с,~ветник Гунев (Груев ) е с р ещнал в аперити в 
„Лоза _ с госп_один Миl(алуд и , инсп ктор на м еждуна
родни:е спални ваrони . Ми l(алуди б ил опасен агент ьа • 
англииското разу~наване. Да се вз емели съответюп"' 
мерка . " 

Делиус извести също, ч Пет1юв, кореспондент на 
чужди JЗестници и интим ен п риятел на пълно~ющния ми
нистър Ърли, е за подоз рян l(ато аге н т н а англичанин•. 
Петков бил м обилf)зира н в бы1 гарс 1,а т а nойска , но 
представил м~дицин ско свид т л етва и се освободнJJ. 
Добре б11 б ил_о отново да го м о б и лнз и рат и из пр атят ш.-
къде в · провинц и ята . · 

. Внушени ята н а Делиус п о понод различни хора и с-~-.
бития се сип ех а ~дно след друго. Същевремеш-ю той . 
не из пускаше и наи - малк,ата възможност да. ·събира свес"' 
ден:ия за С_ъветския съюз . Когато ра з бра, че от Мос r(ва 
се е върнал б.ългарски- легационен i.шновник, в еднаrз 
из пра -r;и ~исмо до К.остов: 

.„Н аучавам; · че · аташето по Печата при царскdта българска ле
гация в Москва се е завърнал в София. 

Бихте ли · били тъй любезен да полюлите този господин да на
прави един _ доkлад п6 положението в Москва и да пи съобщи как
ви наблюдения илю OTNOCN.o движението Na неприятелските вой-
ски и np.; когато е пътувал от М с"аа за София. - ·· 

·. ·· ·· В а ш . . . " 

Костов побЪрза да върже по ·1 1Gлефона с Мини-
стерството на външнит ра бот и , да о-гкри е аташето по 
печата .в Москва и да му по и с l(а уж з. а себе си писм ен• . 
док:лад. 

Интересът на Дел иус към Съве·tсю!J я съюз имаше и 
други проявления . Неговн ar rrтн н ·~ пр'екъснато следяхз 
съветските дипломати, особ н 1югато. те излиз ах а ня

, · къде : с кqлите си·. Ka;ro се , основавс1.Ше на разriорежда
не-r0 за ог.раничаване излиза. н ето !-!а дипломатическите 

90 

1 ол и въ 1·1 т София, Делиус просто <J атрупваше с писма 
Т и 11 а стопваше да се вземат е нерrични ~1ерки з а . строr 
1< 1 1 трол. На 6 април кола н а съsетската легация 
„ЛТ -92" , в която пътувал :rърговс1щят а та ше . Дмитрие
пнч, пр ебивавала в Само1<0в, 1<ато в колата, по сведения 
11 а б юрото, им аJrо съмнителни личri·ос-rи. . 
Два ден а след това Костов заповяда н а своя под. · 

чинен капитан Стоянов да се облече в цивилни дрехи и 1 

с едн а от колите на Делиус, носеща .номер „ДТ-~32", :да 
т ръгне към Самоков. Постовият стражар ._ краи гра iLa 
не само че не СПР ? колата на Стоянов, но на връщане 
дори отдаде чест. 

К.остов съобщи за направената своеобразна провер
ка на . ·бдителността на органите на началника на сто
личното полицейско управление и i о помоли да преду- · 
преди отново. ·подчинените . си, натоварени с контрола , на · 

влизащите и излизащJ-!те от столицата · КОЛИ, да ги про

веряват основно и да пускат само онези, за които и_~~а 

с пециално разр ешение : . 
В'рем ето · от януари до април 1941 годин ~ бе,~е 11а - • 

жен п'ер·йод в дейн остт а на Бюро „Д-р Делиус . Ге1·
м а н ия 'подготвяш е во йната н а Бал к а н ит е и шпионите 
на Делиу \ вод ха тр ескава дей ност . Те б ях а н аучил и, . 
че югослав&<ата ра зуз н ават~л н а служба в София ве че 
е информир ана , ч е герм а н ски офицери р азучав а т пъти
щата Лом-Видин, Лом-Фердинанд; Видин -~Белоград
чнк и СлнвниЦа-Радомир . Германската СJiужба по Про
доволствието в София е започнала .\а работи и е прет:.
видила да закупI:I 250 000 кг слама и 600 000 . кг месо. -

По това . вр еме югославяните З н.э еха, че в Румъния и 
Унгария са струпани гермаыс1<i1 в6йски, и в Алба н~:,я 
и ТрИест - италиански, и скюро може би . llLe почне В()И- _. 
на · срещу тях и гърците. Профашисткото правителстnо . 
на ·цветкович,-Мачек реши да , последва . примера на _ 
цар Борис и на J,5 март заяви, че Югославия се . пр1.
съединява , към Берлинския пакт. Но възмутеният на110;:1. 
юлезе на улицИте · с лоЗунги за съюз със СССР. След 
два· дни противниците на Цветкович · извършиха . пре
врат . Новото правител с<rво оглави генера.[t Душан ·Си 
мович; който се отрече от l;ристра.Нl\!ИЯ пакт. 

Турция беше в сыоз с Англия 11 (I?р 9 1щия, но след 
капитуЛац.11Ята на Франция през 1940 година, за~очна 
да • се cб,Jiiriжaвa· с Герм,ани.я · и · през юни- 1941 година 

9Т ' 



сключи 3:-оговор „З_а дружба и нен а падение". Турция из
насяше з а Герма1-1ия продоволств и е н суровини (мед 
хромова руда, памук и др.) и в същото време съсредо-' 
точаваше много войски 11 0 ка вказ к а та гр а ница . 

През пролетта н а 1941 год ин а Ка н а рис п осети Швей
uария, пр:стоя в Берн. Тук в не съвсем дискр етна обста . 
новка тои заяви, че ням а ше да н а п адат Турция, защото 
щели да воюват на Изток. Независимо от тези изявленю~ 
на негов~я шеф в България Дел иус и службите му в Хар
манли, Хасково и Елхово р аботеха трескаво. Прехвър
ляха агентите си, прикрити с бъл га рски пасп:орти, или 
измъкваха застрашени с;вои хора ч рез българското кон
сулство . През април Делиус пои ск а подполковник Ко
стов бързо да уведоми кон сул ст вот•.) в Цариград да да
де веднага виза на германски я аге нт З убен Зубе, Rойто 
бе заплаше н от ~ р естува н е . Ра з н ос к ите по телегр·афа 
щял да пл ати то и. Костов му отгоэо ри: „ Съобщено е . 
Разноските платих а з " ( т. е . Военното министерство). 

За същат СJ цел в Бургас вер бува ха лодкаря Бочкосi, 
собственик на моторната лодка „Морски вЪлк". Той се 
съгласи срещу съответно заплащане да прехвър.1я гер
мански агенти от Бургас в Цариград, но лодкат& му 
попадаше под Закюна за гражданската мобилизация .\Де
лиус поиска от Костов лодкарят и ,1одката му да бъдат 
освободени от мобилизация, но това да стане незабе
лязано и да не породи никакви съмнения. После лично 
Кост~в получаваше път,ни ра зрешения з а „Морски 
вълк , уж з а риболовство в Ца р иград. 

Част от сведен ият а, които доби ва ше за Турция, Де-· 
лиус предава ше на Костов . Оглавяваният от него · от
дел можеше да се похвали, ч е върши някаква разузна
вателна р абота . Св д ни ята докладваха на военния 
министър ге_н ер ал Даскалов, стигах а · до Министерскш1 
съвет и цар Бор ис . По ,такъв на чин Делиус укрепваше 
служебното положени е н а своя агент1 ,ц издnгаше автu
ритета му. 

· Много · по ' късно бюрот съобщи на · Костов, че П'J 
сведения от сериоз е н н м е ки търговец в Цариград, коj:r
то пък полу.чил сведе н и ето от май-добър източник„ Фе
редин паша, главнокома ндуващ П ьрва турска армшт, 
казал по време на едн а п арти я бридж, че според него 

, .герма.нците , сторили , голя м а г р ешка през балканския по
ход, ка ;го спрели пред . грани4ата на Турция. Пашата на-
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мекнал , Че тс»rа ва !урция не би ~i orлa да 01<аж~ се
риоз н а съпротива и накрая би се присъединила К'Ы.1 

Оста. 
На цели страници Делиус запозиаваше РО с харак

теристики на висши турски офицери от г а рнизоните в 
Турция. За генерала от пехотата С ал и Омуртаг пише
ше, че Имал слабост· към жените, пи ел с удоволстви~. 
ползувал се с име на егоист между офи церите . Не би<1 
мно.го популярен сред офицерските Еръго r<е, но бил и~ 
вестен I<ато строг командир. Дивизионният_ ге н ерал Бнл
гиани, командир на 59-а пехотна дивиз ия в Чорлу, би„1 
много способен, подкрепял на врем ето Кем ал AтaтIOjJ:z, 
пиел, много обичал парите. Говорел руски и доста .;~о
бре немски. Генералът от пехотата Сифар Марараджи 
пиел с удоволствие и се поддавал на пощ<уп. И з а Афа
ни Акзаа, генерал от пехотата , бил добре разположен 
към Германия, но по всичко личало, че е в контакт с 
англичаните , имал слабост към жените и пр. 

Даваха се сведения за организ ацията на турската 
армия, чието снабдяване било много лошо. Интендант
ството не се тревожело, з ащото войчиците били главr:о 
селяни , които вследств и е н а духовния си и физ ически 
мързел били свикн али н а лишен ия ... Им а ше данни з а 
санита рните условия в Тур ци я , ко и то се посочваха като 
крайно лоши, и з а ди слока цията на въоръжен1п~ си.пи . 

Всички тез и сведения им а ха, р а ;з б ир а се , з н ачен ие аа 
Генералния щаб, но РО ограничаваше дейността си до 
„да се обмисли 1<ак бихме могли да злепоставим ня
колко от способните висши турски военачалници". З J 
Костов, Лукаш и останалите фашизирани офицери от 
министерството беше много по-важно срочно да из
пълняват нарежданията на Делиус и ако могат, по не
гова препоръка .да се присламчат към някоя фирма ИJIИ 
::нщионерно дружество, каквито по ,онова врем е ника с.: 

ха като гъби. 

В • първите дни на 1941 годин а в двореца се събр а 
прословутата четворка: генерал Теодоси ДаскаJIОВ, вое
нен министър, Богдан Филов, 1\Ш1шстър-нредседат •::; 1, 
Иван Попов, министър ча външните работи, „ и ll еты1 

Габровски, министър на вътрешните работи. Н а тов'I 
зловещо съвещание под председателството на ца р Ьо
рис · ФиJiов док:падва за посещението с и в Залцбурt-. 
Рещи се Бълr,ария да се присъедини кrьм Тристр а нш1:1 
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' !lal<т, nред11 германските войс1ш да н а хлуят на Балкшш. 
те. На следващия ден същото р шение б еше · внесено ь 
Министерския съвет, който по лушно го одобри. Дес131 
дена ло-късно Габровски пр ДJIОЖ И план за пълно10 
уюrщожение на комунистичес ката п а рти я в Българ·ин . 
Това не беше случайно . Буржоа 1-1 а та uл аст, из вършвай·· 
ки такава предателска с п рямо н ар ода кр ачка, си дава

ше сметка за разслое ни ето н а cнJIJнe вътр е в стра1-1<.l

та, преценяваше откъде я за плашва най- сериоз на опа ;; 

ност. И действително т аз и партия беше единственага 
сила, която можеше да n вед 11 а рода на въоръжена 

борба ср ещу предателското п равителство и ф;зшизир:• 
ната буржоаз н а държава . 

Фашистите побър з ах а да окаж ат внимание на но
в ия си сателит. Дол етп със самол с r ф е.~дмаршал фон 
Бр-аухич, главнокомандуващ ~ухопътните войски на фа-
шистка Герм а ния, и с срещн а монарха. · 

На стъпи вр ем е скр ишно от н арода да се' ра здвижи 
Пет ата колона, з а да се предотврати югославската екс
плоз и я . Тая р абота. свърши Делиус. 

\ 
П ·Р Е Д П Р И Я Т И Е „Х " 

Почти всички р а уз н а вателни и1уж.би н а капиталисти
ческите държави пр ;щосшта ха да е облягат на спо

·собни, ' см ели, инициативни и н аходчиви разузнавачи. 
Герм анс кото во - 11 11 р азуз н а ва н през Първата светов
на вюйна сн служ w та~шва големи агенти като Ма
та Хари и фон П а п - 11 . а разлика от всички адмирал 
К:анарис малко с 1 111 т J уваше от личността на ра·3у
<1навача. На н е го му бя а нуж ни не разузнавачи, а чи
новници ,- способ н и д а 1 а б нрат задачите и да умеят да 
организират безшумн изпълнението им. Абверът не 
познаваше гръмки им 1-1 а. Бандитските си дела извър
шв·аше тихомълком . с шай1<а чиновници от шпионажа. 

Канарис· отделяш глав1юто си внимание за органи ./ 
зиране на · Пета колон а в чуждите :'грани. Често в .-Н~'1 
се. включваха цел и групн жнвеещи тi:!м немци, всякакви 
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Ш6вИН ИС'Нi ЧескИ с'Ьюз\-1 И орга11из ац·ш . i'ой се стремеш ~ 
11реди всичко да овладее лостовете з а • активно поли·ти 

ч еско въздействие върху правителствата 1-ra съответнйтс 
страни , да създаде агентура във висшите правителст

вени сфери, да издигне свои агенти н а влиятелни по
стове. 

В кабинета на адмирала имаше голяма карта на 
света. С червени триъгълници бях а означени основни ге 
бази на нацисткото разузнаване в чуждите страни, с 
червени кръгчета - м естата, където се р а зполагаха тех

ните . филиали, със сини триъгълн ини ~ центровете 11а 

Петата колона, със сини кръгчета - районите з а дей
ствие на главните резиденти на абвера. И накрая .::ъс 
стотици знаменца - ч ервени и син и - бяха означенн 
пристанищата, железопътните възли и градовете , къде

то имаше агенти на абвера . Тази карта рисуваше шпи
онската „империя " на амбициозния ад)Vlирал. 

Канарис притежаваше вече солиден опит. През 
1936 година, подпомогнат от Гьоринг, той организира в 
Испанско Мароко преврата на своя приятел и агент 

· Франко. След това контрареволюционните отреди н а 
Франко бяха пр ехвърлени с немски самолети в Исп а ния. 
Така Ка н арис свърз а името си с еди н и з1<лючител ен и с 
трайни последици за н а рода мом нт от и сторията на Ис
пания. Неговите пипала стигнаха и дал еч на север. 

През 1939 . година абверът се сп оразум я с норвеж е 
ца Куислинг, отпусна му сто хиляди марки и обучи н ·~ 
rови агенти. Когато хитлеристките войски започнаха 
бойните действия . срещу Норвегия, Петата колона ~' з 
Канарис овладя Осло, Нарвик и други ва"'ни - пристани
ща. След поробването на страната Куислинг беше на
значен за министър-председател. 

В 1940 година лидерът на холандските фашисти Му
серт се свърза с Ка11арис и го ·увери, че разполага с 
nетдесет хиляди души, готови да се бият срещу своят а 
държава. Неговите услуги ' бяха из ползувани, а пьс:1 е 
11ой беше назначен ' на висш правителствен пост в оку
пирана Холандия . · 

Хората на Кан арис извършиха '1агуб1-iи Дела и във 
Франция'. Там Гiетата колона действуваше в особено-го
леми мащаби . Бях а вербувани министри, де путати , во 
ен ни и . политически дейци, които в най-др а матичните 
моменти !1редадоха . родината си„ 
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След всичко т.ова м алката страна България l;i'J<;i ' 
жеше да бъде за 'Канарис труден С'<:i~ кт. Тук той J;I,M~ч 
на своя страна Генер алния щаб н а войската, фa jgj!д_r ' 

· министри, депутати като Алек андъµ Цанков, висr"t .,,. 
енни като генерал Лукоn и Коча :1оя нов, пол~tр1!i• .•л 
началници като Пантев и Пра м ат:э µ в , ф а шисткиэ~tf}:J1 
низащии от рода на Легиона и Раmик. А;~,мир алътu.~1(1!' 
запознат с положението в стр а н ~та , с отделни х~рак

терни моменти от · историnта И . Знаеше, че върховният 
И глава - цар Борис, беш встъпил на престола през 
1918 година след проби ва при До5ро поле и Влада~i
ското войнишко въстание , - ло време на незапомнено 
военно поражение и остр а рево.rrю r~нонна криз а . Него
вият баща Фердинанд беше л·р и1·1 удЕ:н да абдикира н 
избяга от справедливия народен гняв. Но синът му про· 
дължи проавотрийската и прогерм а нс ка ПО-!I ИТИI\а 11а 

своя баща , подчинп ва йки икон омик ата н а странат-а н.1 
германските ка питали. 

Кана рис познав аше добр е родословните връзки . н>1 
Борис с редица европейски дiшастии. Изilестни 111у tiя
xa неговите „научни" интереси, провъзгласяването му 
за член на германското орнитологическо дру~стьо 
през 1925 година като специалист по пеперудозн\шие. 
Беше слушал з а артистичните му способности да· дем d 
гогствува, да разиграва мили сценки с бабички, на кои
то целува ръце, със селяни, като ги вози инкогнито в 

к_олата си, за известното му сред · европейските сноби 
_увлечение д•а 1 ка р а локомотиви. Но Ка нарис познаваше 
и византийската лука вщиt-1 а н а тозн , вл адетел, злобата 
и жестокостта му . 

В своите д йствия в Бълrа рия К::шарис не срещаше 
никаква съпротива от уп1 авля ва щате кръгове. Единс1 · 
веfюто, което Бори и скаш от него, бе да действув;:~ 
предпазливю, да м а кмра ходовете' си, за да се избягнат 
вътрешни усл ожн · 11и я . Н що повече, реши се известнс 
време преди подписва н т н а Тристранния пакт . в Бъл
гария да навл я зат r л м н груп и германски войници, .r..1 
вземат и задържат до идв ането на· •германската арм~tЯ 

всички важни жел езопътни и шосейни центр~ве, цистеr
ни, складове и мостове. Целта на групите беше. да за
пазят невралгичните точки в странвта от саботаж~ на 
комунистическата партия и да оси:урят безпрепятсизе
но нахлуване на армията. 
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. i•з пъл нението на тази з адач а . 11 а р еч ена Предп ри я 
.!Х" , беше възложено н а Бюро „Д-р Делиус" . 

1 lt>\тшус направи предложение, което беше прието бе:> 
•1' 1 ,. „t o и да е уговорки. Всъщност това още не беше 

· етен план, очертаваха се само първите идеи. Бе
. · <О'шено най-напред всички граници н а България прн 
ца да бъдат затворени с дав а нето н а едн а па ро. 1 а . 

По-късно тя беше определена - „Др агоман " . На чу>t,
дите дипломати, ако поискаха, можеше щ1 се даде в и :; з 

з а излизане, но не и з а вл изане, за да се прекъсн ат 

действията на чуждите ра зузнавателни н 1<ур нерски 

служби. 
Чрез тази парола се спираха и телефон ните р азго

вори о чужбина, а ако се водеха, то можеше да става 

само на български език. 
Делиус поиска да му се намерят з а Предприятие 

„Х" 70 преводачи, които да владеят добре немски и .JJ,a 
познават България, да бъдат всеки момент готови 3.1 

гражданска мобилизация по паролата · „Драгом ан" . 
Преводачите щяха да получават по 5000 лева месеч
но възнаграждение и според назначението си тр ябваше 
да се явят в Никопол, Плевен , В . Търново и В а р н а . 
Подготвих а им J1 е нти с н адпи с „ Ге рм а н ска во 1kка " 11 

военно обл екл о . 
След това бяха отпечата ни три хим~д1 1 от кр ити л и 

ста със зелен цвят. Имаше право да ги изда в а Върхов 
ното командуване на германската войска , ца рск ата бъл 
гарска легация в Берлин, военната мисия в Букурещ, 
главната квартира на фон Лист и Бюро „Д-р Делиус" . 

На 17 февруари 1941 година Костов, придружен от 
неколцина свои подчинени, които мъкнеха дебели па п
ки, отиде с кола в бюрото на Патриарх Евтимий. Ког.::~ 
то останаха сами с Делиус, Анализе им донесе кафе н 
коняк. 

- Предупредете охраната да не пуска никого - 11 а 
реди Делиус. - Вие ще ми трябв ате след около час .. . 
Сега да пристъпим към работа. 

Тези думи Костов запомни. Щеше да ги чува и сл ед 
двадесет гuдини, вече старец, изгнаник в Итали я. 

Двамата разтвориха голяма топографска ка рта н а 
България, Делиус помоли да му бъдат посочени важни
те о()екти в страната, на които е нужно да се. осигурн 
охрана против саботажни действия. 
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Спряха се на двадесет и четири: железопътни въ3е 

ла, мостове и цистерни, между които ж. п. възлите: 

Горна Оряховица, Левски, Плевен, Мездра, Каспичан, 
Пловдив, Раковски, бензиновите складове във Варн'1, 
Русе и София, мините Марица и Перник, електроцен
тралата Въча и други . 

След това изготвиха секр тни n исм а до ръководи

телите на същите обекти, в 1<0 ито нм се известяваше, 

че ще пристигнат герм а нски сп е ци алисти да ги охрз

няват. Писмата трябваше да с унищожат, а ръководите
лите се предупреждаваха най-строго да запазят тайната . 

- Сега ще обсъдим плана за н а чина, по който тря
бва да се настанят в България нашите специалисти -
каза Делиус. 

Всъщност нямаше какв да обсъждат, тъй като ПЛJ
нът беше готов в пълн и п дробности . Като се запозна 
с него, Костюв откри за с ,бе с и единствено ролята на 
изпътщтел . Делиу му връчи препис и го попита: 

- Мога л и да съобщя , ч е всичко е :отово. Пред
приятие „Х" да се тури в действие? 

- Да - отговори Костов, едва сега разбирайки п 
какво отговорно дело се намесва. 

Делиус позвъни, заповяда при него да се яви шефът 
на радиостанцията и когато той дойде (радиостанция
та се намираше в същото здание), 1аде мv шифровано 
донесение до Канарис. · 

- Отговорът ще се получи тази нощ - каза сой. -
Където и да се нам ирам, ще ми го съобщите. 

СJ1 ед това той предаде на секре:гарката си доку

ментите, които тя трябваш да пр епише и разпрати по 
куриерите. Часът б ш п т сл добед. Пиха отново ко
няк. Делиус б ш много възбуд н , м ак ар да умееше п.а 
прикрив а вълн ни т и. l тов се чувствуваше поти::
нат - задачите, 1 ит имаш да изпълнява, бяха мно
го, всяка греш ка мож ш да бъде фатална за кари~
рата му. 

- Ще трябв а да в мат мерки -- с привичния си 
тон напомни Делиус аловените шпиони и саботьори 
веднага · да бъдат и пр а r1111r пред българските съдили
ща , без да се гледа дали са задържани от наша или 

паша страна . В еч е от пит з 11 аем , че извънредно стро
гите наказания и тяхното бър зо публикуване действу
ват много силно. 
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- Ко му нист ите не се стряскат от нищо отвърна 

!\ ·1·ов . - Кошш процеса е имало досега, а те продъл

жа ват да действуват. 
- Бъдете сигурен, че положението ще се измени, ко

гато дойдат нашите войски. Сега още не е време, но 
·ъвсем скоро българската общественост ще узна е кai::
no / страшно премеждие е очаквало вашата страна. На 
С'Л, НО съвещание фюрерът заявил дословно следното: 

„Третият въпрос от разговорите ни с руснаците се отна
с51 ше за България. Молотов поиска СССР да прати гар-
1шзони в България. Аз отхвърлих тези искания (Icr1 
111usste sie aЬ!ehnen). И аз започнах грижливо да !Iа
бл юдавам действията на Русия." 

Делиус дори не се вr леда в Костов, за да види ефек
та от думите си. Главното беше свършено. Все пак, за 
да остави добро впечатление у събеседника си, вдигна 
още веднъж своята чашка. 

- За ваше здраве - каза той. -- Туря се нача ,ю 
на едно историческо събитие за България! 

Оставаше да се сбогуват. И Делнус направи това с 
м алко забързан жест. Вън чакаше колата на Костов с 
офицерите , които го придружаваха. Къщr~те и улиците 
бяха по1<рити със сняг. Беше се смрачило, уличните 
лампи и мага зините светеха. Като :~ътуваше по Царица 
йо~н а, Костов гледаше бързащите по тротоара хора и 
в итрините зад тях - сладкарските витрини с шокола

ди и пирамиди от бонбони и сладки, сергиите, отруна
ни с ябълки, круши и кестени. коJ1басарс1ште магазини, 
в които ви/~яха наденици, луканки и пушени свински бу
тове - цялото то~а .обилие на българската земя, което 
коро може би вече нямаше да го има. 

На 19 февруари сутринта в дома на командира па 
г.:_а пехотна дивизия в Русе- тревожно из?.въня телеrj:ю-
11 ът . Чу се гласът на слугинята, след това на госпо
жата , която казваше, че генер<iлът още спи. 

- Какво има? - извика сънен генералът. Болеше 
1· глав ата, защото снощи беше играл до късно покер. 

- Търсят те от щаба - отговори жена му - и Нd
·т яват да се обадиш. 

Т й отиде раздразнен при телефона и чу развълну-
11 н 111н1 глас на дежурния офицер: 

куриер от София е доне·сено бързо шн.:мо. 
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- Само за това ли ме будиш в пет часа? З• какво 
се касае? 

- Писмото е лично поверител но. 

- Прати ми веднага файтона. 

За по-малко от петнадесет минути файтонът отка
ра разсънилия се напълно ген ерал з щаба на дивизИ>l
та. Там веднага се представи 1<уриерът, офицер от Ге
нералния щаб. Той поиска л дпи J:1 уверение на това, 

че писмото е получено, и н е абавно си замина. 

Генералът все още мър м о реше, но едва очите му 

попаднаха на подчертанит Тlуми в началото, огледа се , 

извади очилата си и ка за 11. а д журния офицер да го 
остави сам. 

„Л и<mо повер1.аелло 

Да пе се завежда 

Русе - 1(0,~.1ш1диру 5 дивизиопна област 
Приложен изпраща Ви се препис от един план, който да се из
пълни точно при напълно запазена тайна в смисъ!' само Вие и до 
верено Вам лице да знае съдържанието u да се заеме с прилагrz

нето на този план. 

. Групите ще тръгнат на 20 февруари с еечерния влак от 

Русе. Трима паши офицери ще придружава~ групuте, за ~:: 
ги предадат там, където трябва. Съ"5щено е на групите (; rr 
не се разтакават из града, а да отидат Nаправо в опреf!,: 
лените ил~ от Вас квартири до изчакване тръгването ча 

влака. 

Началющите на арите (1(ОА1едантите NЛ гарите) са пре

uупредепи :за приети а.нето на г1 упите. 

След щю1шт 1-1.астоящето да се унищожu. 3 а ti о в е д! 

ГеN.ерал-лейтенант - Началч~.1> 

щ;1ба на войската" 

Генералът за повяда н а й-голяма бързина да дове-
дат от дома му началник-щаба на дивизията. А когато 
той пристигна, подаде му писмото и плана и каза само 

л:ве думи : 

- Почва се! 

Двамата си разпределиха задачите, защото никой 
друг не биваше да знаР какво се върши. Началник-ща-
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J 'IJТ разтърча да намери жилища. За германсюпс 
J lнщ - ри освободиха стаи във Военния клуб и в на(; 

r·ол мия хотел в града. За войниците определиха по~1 е 
щ нията на пехотния полк. Полкът бе вдигнат по тре
в га и изпратен уж на полско учение за няколко днч. 

В т~я мразовити нощи българските войници трябваше 
Jla спят на палатки из полето. 

От интендантските складове бяха извадени стотици 
у 11 иформи, изтупани от нафталина и натоварени на ка
м ~-юни, които целия ден стояха под команда в гар а ж11-

те , чакайки заповед за тръгване. 
Суетнята на двамата големи началници, които с1и-

1цо не споделяха, не можеше да остане скрита . Из гр а
да се носеше тревожна мълва. Вече се знаеше, че ед1111 

полк е заминал някъде, че от складовете се вади уни

форма и обмундироване, говореше се, че генералът Р 
посетил началника на гарата, а когато по обед противо
въздушната отбрана ненадейно пусна сирените, з а да 
rи изпробва, и воят им се понесе в падналата мъгл а, 
хората наизлязоха с посивели от тревога лица на ули 

ците. 

- Какво правят тия идиоти? -- развика се генера
J!ЪТ. - Ведн а г а да спрат! 
Малко след това му се обади rro телефона област

ния' управител уж да го покани на покер, и между 
другqто запита: 

- Какво става, каква е тая шетня? 
- Не мога да т1и кажа - отговори генералът. Въ-

просът е · строго поверителен. 

- Хубава работа ! И на нас ли чямат доверие? 
- Така ми е заповядано. , 
В осемнадесет часа генералът отиде на пристанище

то и поиска от началi~ика да му даде на разположение 
ферибота. 

- Как така, господин генерал, без предизвестие, без 
щ1реждане от София! 

- Няма какво да се разправяме - отговори ге~1 е 
р алът . - На моя отговорност мобилизирам ферибота . 
Т а и вечер нямаш право да водиш телефонни разrо
п 1 и със София, после ще ти обяс(-!я защо, а след два 
Ji 11 а всичко ще ти стане ясно. 

1 Т а •r алникът на пристанището го слушаше зашем~
•11 . В това време пристигнаха трима български офtще-

' 
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ри от София, повикан беше и капитанът на ферибота. 
Цялата група, водена от генерала, отиде в J\анцеларията 

на господин Котас от Дунавскот параходно дружество. 
При него имаше един немски лейтена11т. След запозна
ването Котас извади френски к 1rя1с и в ички се чукнаха 
за успешното завършване на за 1 чнатото дело. 

Началник-щабът беше при ст1-тrнал с два камио~rа, 
натоварени с 500 българскУJ в 1-11111 униформи в денко
ве (куртки, бричове, ши11.еюr, р а ници и поясни ремъ
ци) . Запалиха прожектори, за щото н авън беше падна 
ла мъгла и нищо не се вюrсдаш е. За десетина минути 
прехвърлиха денковете от ками 11ите на ферибота. Ма
шините му работеха, от ко ми11ит бълваше дим, по 11J

лубата сновяха мор5щи. 
Точно в дванадес т ч аса офицерската група дойд.е 

на пристан а и всички, б r 11 ерал а и н ачал ник-щаба, 
се качиха н а п арахода, ко йто nеднаrа беше отвърззн. 
Чуха свирки, ген ералът допря ръка до фуражката си и 
параходът бавно се отдели и потъна в мъглата . Духз
ше студен вятър и в сивочерния мрак от време на вр1; 

ме блясваха светлините на преминаващи шлепове. 
Фериботът спря на Гюргевското пристанище срещу 

захарната фабрика. Едва моряците го привързаха . за 
кнехтовете, и по стълбата тичешком започнаха да t"' 
качват немски войници . Те сякаш ~влизаха от мъглата 
в нескончаема върволица. Изненаданите моряци, кои
то tie знаеха 1<:1кво става, се събраха в машинното от
деление. По лицата н а всички се 11 теше сдщr и CЪI'.L 
тревожен въпрос . Ра збираха, ч е се започв а някаква t1е
отразима беда. На й -с т1-1 Н 5Н<Ой произнесе гласно: 

- Предадоха ни. 
- Какво пр авит там? - и рева отгоре боцманът. 

Марш по местата и! 

Когато се изкачих а 11 а палубата, видяха, че е за
дръстена от войници. Ф ри ботът из-:вири и потегли от
ново към Русе . Сега с р аз несе немска команда и в 
няколко минути п алуб ата се оживи като кошер. Гра
мадните денкове бяха ра оп акова ни, от ръка на ръка 
се предаваха куртки и б ричове, шинели и поясоци. Пред 
очите на смаяните моряци n алубата се покриваше с 
български войници. 

Този театър сред Дунав, в мъглата, и тревожните 
сигнали на пътуващите кораби беше жалък фарс. Той 
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11 1111 м11яш за едно друго свидно на всяко българско 
"l1р це преобличане сред голямата река, свързано с най
о ли чавата цел - борбата за свобода -- завлад11ва не-:о 
11 n „Радецки" от Ботевата чета. Само циник като Дс
т 1 ус би могъл да измисли такава га вра със спомена 
·n тиня на българския народ и са\10 безотечественици 

1< '1ТО подполковник Костов биха могли да се съи1 ас5п 
' 11 ея. 

В десет часа вечерта фериботът спря 11а Русенско
то пристанище. Двеста седемдесет ,1 седем преоблечени 
1·срманци слязоха, строиха се, изс.ТJушаха с безразли
•rне приветствието на премръзналия генерал и след то

ва с маршировка преминаха улиците на притихна:тЕя 

1· рад. 

През нощта и рано сутринта със специални влакови 
1<омпозиции немците заминаха за ~16ектите, които И'V[ 

б яха определени з а охрана . Тов а бяха войници от пол-
1\а на Кана рис „Бранденбург„. 

В същото време по заповед на началника на Гене
ралния щаб към турската, гръцката и сръбската гра 
ница се отправиха полкове от българската войс1,а , з;:~ 

да предотвратят евентуална намеса на англичаните . 

Само за две нощи доктор Делиус тури ръка върху 
11а й-важните пунктове в страната и я стисна в клещн. 
С едн ~ парола той можеше да прекъсне електричество
то, да ~пре движението по железниците и пътищата, да 
дезорганизира снабдяването с храна и топливо . Вой
ниците от полка „Бранденбург" бяха изпечени главоре
з и, школувани в Норвегия, Холандин, Франция . 

През 1939 година диверсионните груr;и на абвер1 
свършиха доста работа. Хитлер беше доволен от тях и 
п1 увеличи до батальон, малко П ()-късно - до полк, п 
J1ед три години създаде дивизия, наречена „Бранден
бу рг". Нейните задачи се определяха така: да извърш
ва операц:ии там, където owe не са започвали да дей

·твуват редовните войски или където те вече не са в 
ъ тояюrе да правят това. Оттук произтичаше изводът, 
r п равил.ата и :'\аконите на войната не важат при боV.-
11нте операции н а тази дивизия. Дивизията „Бранден-

рr" беше първата в историята войска, сформирана 
\ 11т диверсионен отред. Включваше предимно немци, 
( д нн в чуж6ина, които добре знаеха езика и обичаи

! а тр а н ата, против която се готвеше агресия . Меж-
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ду другите роти имаше „персийска" . „индийска", асЬ -
ганистанска" и „арабска" . " ·~о 

Пътят на дивизията „Бранден бур г" е очертан' с къ~::r 
вави р азправи над гражда н ското н а ел е ние, с разгр а';т 

ване и унищожаване на огромни м ат риалюr и културl1 

ни ценности. В Съветския ЪI и:звър шиха най-мн с) rхJJ1 
зверства !баталь:оните на т а н ди в нз ия - „ Нахтигалf1\ 
(„Славей") и „Бергман". В тях служеха н емски фа~ 
шисти, белоемигранти и вся к а ква друга измет. 

На 1 март 194 1 годин а о гда tг Филов подписа въп 
Виена договор за открито при ъеди11яване на България. 
към фашисткия блок. В ъщн я J1,е н през Дунав започ-: 
наха да се п рехвърлят р д в r1и г р:v~ а нски войскови ча ·· 

сти. По пътищата като л r 1 и n ото ц11 се ливнаха ВQ.Й
ски - пехот и н l.J.И с ка J( И 

роти , мотоци1<л ,т и ти 13 JI ни муш а ми, камиони и 

ВJ 1 е1,а чи L о ръж и я, та 1 11(ов . ll o н ебето за бучаха еск<.~.1,
рили . 

Де н ем и нощем хитлеристките войски вървяха nv 
р а злични nътшца и навсякъде ги срещаха намръщени 

хора. Българският народ късно беше открил измамата. 
Приказките на царедворците за неутралитет се оказаУа 
са мо подла лъжа. 

В големите градове буржоазията се. опитваше да ор 
ганизира тук-там посрещане, за да не се оскърбят „сi,
юзниците ". Но отделните приветств~ни викове, подхвър
ляните кутии цигари и цв етя наподобяваха жалка коме

дия и предизвикваха р опот с р ед мъл ч аливите тълпи, 

които наблюда ва ха марширу ва щитv во йници. За пър
ви път в н а й - н овата с и и сторня бъ„1га рите виждаха чу-
жди войски н а воп м п и р а з б ир а ха, че е извършено 
страшно преда т л ·1 · в Тия во й с ки идваха да окупират 
страната, без да гръм 11 ала дори една пушка. Зад стиr 
натите в гня в ч лю тн с к ри ше едва сдържано недu· 

волство срещу х итJ1 е 1 и тите и собствената продаж;tа 
буржоа зия. 

В същото време Дем1у 11 КостQв развиваха треск;~ 
ва дейност. Тя се от р а и върху целия живот на стра 
ната. Ра зпуснаха уч а щнте се , з а да се настанят в учн-·' 
лищата германските ча ти; м об илизирана беше прот11-
вовъздушната отбр а на; подготви се затъмняване и па
сивна отбрана на страната; прикJJ ючи минирането' на 
пристанищата Варна и Бургас. 
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ще се обсъждаше въпросът дали София да СР. 
1 ~ 1ои а открит град. Станеше ли това, в столицата н~ 

, 11боаше да има германско командуване и войски. А 
"'О \ МО то не беше в интерес на Дел иус. И София не бе-
с об явена З? открит град, за да понесе по-късно ней-

1/ по население последиците от политическите компро
' ис и на вл астта . В края на май мш; истър Попов до-
1< rадва на Министерския съвет, че при него отишли 
т ,л номощните министри на Германия, Италия и Япо-
1111 я. Те му з аяв или ултимативно, че България трябва да 
об нtВи война на · Англия и Америка. „В какъв срок тряб
JJа д а ви отговоря?" - попитал ги той . „Никакъв 
срок - отговорили му те. - Това трябва да стане веJ.1,· 
11 ar.a!" . 
Още на 1 февруари 1941 годи 1а беше сключена 

м ежду хитлеристите и българското правителство спо 
годбата „Нойбахер " , която уреждаше издръжката н 
снабдяването с продоволствие на германските войски. 

Между Българската народна банка и главното уп
равление на кредитните каси на Райха в Берлин беше 
сключено тайно споразумение. БНБ се задължаваше да 
предостави необходимите суми в п евове за покриване 
нуждите на герм а нските войски в ьълга рия, на първо 
в\рем е 5?0 000 000 л ева, при съотношение 32, 5 лева 01а 
една раихсмарка . 

Цялото снабдяване на германските войски с храни
телни продукти и други предмети се извършваше от 

българското правителствю чрез бюджета на Военното 
министерство по безотчетни сметки. Всички щети, на
несени от германските войски, понасяше българското 
правителство . Договорено беше всеки германски вой · 
ник да получава ' 1000 марки ме•-::ечна заплата, и.тн1 
32 500 лева. Едва на следващата година заплатите :Jя
ха намалени на 7125 лева. Това бяха огромни суми. 
Германските войници получаваха почти министерски: 

за плати. За кратко време те разграбих а на безцениц<t 
България така, както никой дотогаза не беше я ограб
вал . След осем месеца ми11истърът на финансите вече 
докладваше, че е дал на германските части около 2 ми
лиарда лева и загрижен се допитваше до Министер
ския съвет какво да прави, защото те искали още. 

Фашистките управници разтвориха касите на банки
те ч складовете с хранителни продукти и продадоха 
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стра н ата си -. по най -ва рварс1<и н а •иш . Бът арският нз
род оголя и обося. 

А в съrцото време, преди да по· 1н ат да се изтегш,т 
към съветските граници, хитJ1 ер истит , на станени по 
град°.ве и села, се отдадоха 11а не а помнен р азгул . Те 
~зку1,уваха с български па ри , дад ю1 им от българско
rо прав~теJiство, пръстени, брилянгн и златни украше
ния от златарските магази11и , в а й-скъпите тоалети ·н 
кожени палта от дрехарницит , опразваха колбасар1111 -

. ците, обира~а шоколаднте в ладкарниците. Елин с.лед 
Друг за Раиха пътуваха влаr< в и шлепове пълни с 
хиляди тонове жито, олио, еч мик плодове' пулпов'' 
тютюн. ' , -~, 

Системат~ на ограбва 11 е н а вътр =шния паза р от гер 
мансюпе. воиски напод бпваше таз 11 от Първата све
товна воина, когато редов11 0 циркулнраюr 180 000 лични 
германски войнишки андъчета, и пра ща ни пълни · 1: 
продукти за Германия, и връщани nраз1-111- в Българиr; . 

За български~ народ настъпваха черни дни на оку
пация, глад и страдания. Но това бяха и дни на всена
роден подем и революционни борби. Вече зрееш~ бу
рята, която след три години щеше да помете не с~;0 
01<упаторите , но и буржоазията, която ги беше пусн,;~). 

В ОЖЕ С ТОЧЕ НА БИТКА 

През месеците а прил и май на 194 1 година хитлеристи
те завършиха приготовл - нията си за Еойна сретду 

СССР. Те бяха Qкупирал н почти цяла Европа: Фр~н
ция, Холандия, Белгия, Дан ия, Норвегия, Полша, Че
~~~овакия, балканските страни . Испания, Турция и 

ция формално оставаха неутрални, но фактическч 
заемаха прогермански п озиции . Чрез Испания герман
ската армия се снабдяваше с много важни стратегичес 
ки суровини (мед, живак, олово, нолфрам и петрол, 
които закупуваше от САЩ) . Турция наруши подписа 
ната в Монтрьо конвенцют и започна да пропуска гер
мански и италиански военни кораби през про.тшвите, 
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13ен това изнасяше за германската армия ценни r: y· 
вини . Шведското правителство също беше разреши
през страната да преминават х~тлеристки войски и 
се съсредоточават във Финландия . То изнасяше бли 

зо 80% от желязната си руда в Германия. 
От всички западни страни само Англия продължа 

-ваше да воюва. Хитлер знаеше, ч е сред английските 
управляващи кръгове има хора, склонни да прекратят 
войната. През май бе пуснат с парашут в Англия Хес, 
заместникът на Хитлер , за да сключи мир с Англия при 
ледните условия : Германия да гарантира целостта на 

Британската империя, а тя от своя страна да даде пъл 
с!а свобода на Германия по отношение на Континентал
на Европа и Съветския съюз . Мисията н а Хес не даде 
никакви резултати. 

Германският генерален щаб започн а да разработва 
план за нападение сре1ду Съветския съюз веднага след 
френската кампания в 1940 година . Този план беше на
речен с условното име ,,f;Japбapoca". 

Вече година близо до западните граници н а СССР 
хитлеристите строяха казарми, полигони, стратегически 
автостради и железопътни лин ии . През декември 1940 
година се състоя съвещ<НJИе на германския генерален 
щаб и та·м всички стр атези з ап виха уверено, че война
та със СССР ще продължи не повече от 3- 4 месеца . 
Планираше се в операциите да участвуват активно Ру
мъния и Финландия, а Япония да настъпи в Далечния 
изток . 

Предвиждаха след окупирането на европейската 
t{аст. на СССР хитлеристките войски да настъпят срещу 
британските владения в района на Средиземно море и 
Азия : от Либия през Египет, от България през Турция 
и от Закавказието през Иран. 

В ранното утро на 22 юни 1941 година войските t~.a 
Хитлер , наброяващи 190 дивизии, без обявяване на вои
на преминаха границите на СССР . Тази новина бълга,р
ското царско правителство, хитлеристките агенти и ~я
лата фашистка буржоазия посрещнаха с ликуване. Бя
ха уредени банкети, на които се произнесоха високоп-ар
ни речи за краха. на световния комунизъм. Цялата бур
жоазна преса нададе тържествуващ вой. Устройваха се 
църковни служби, призоваваше се божията подкрепа 
над войските на Райха. Из градовете бяха пръсна-
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ти хиляди емблеми на хитлеристката победа „викто
рия". 

Трудовият български н арод л ос р ещна с дълбоко 
възмущение разбойническ ата вой11 а р щу СССР. Още 
същия ден ЦК на Българската кому нистичес к а партия 
се обърна с позив към труд щите се , п р и зова в а йки ги 
в никакъв случай да н е до пу 11 ат бъл г а р ска та земя и 
войска да се използува т з а ц л ит на ф а шиз м а . На 24 
юни Политбюро на ко м уни тич ската п а ртия пое курс 
на въоръжена освобод 1пел 11 а во йн а. Постави посл~до
вателно задачите н а бор бата . Пър ват а беше да се съз
дадат партизански групи , 1 ти и отр еди, J-Gоито да уни

щожават окупаторите и б лужващите ги предприятия, 
складовете и тр а н спорта . Вт р ата задача б еше да се 
изградят помощни бой 11н гру пи з а съдействие на пар
тизански чети и з а и з вър ш ва 11 па а мостоятелни ди

версионни и саботаж нн l.IКции. Възла гаше им се о'ще 
да наказв ат н а р одн и в р а гове, предател и и п ровокатори, 

да организират м а сов саботаж в индустрията и селско
то стопанство. Партията посочи като трета задача да 
се разложи войската - оръдие на монархофашист~та 
диктатура, да стане тя негодна за военни действия "t1a 
Източния фронт. Четвъртата задача се изразяваше в 
борба за сплотяване на всички антифашистки патрио
ти11ни сили в единен фронт. 

Първите въоръжени парти::} ански чети бяха създа
дени - през юли в Разложко, пр ез ав густ в Дупнишко, 
през ноември в Баташко, в р айо нит е 11 а Чехл аре, Ка
лофер, в Севлиевс ко , Г абровско, а п о- късн о в Софий
ско, Ям болско, В а рн е н ско и д ру г аде . 

Бойните г р упи с из 1"раждаха л о кварталите на гра
довете и п о елата н аб р пваха н а й-често от 3 до 5 ду
ши, които де й ствуваха л е гал н о, полулегално или неле
гално. Сам о пр е юJ111 и ' 1 вгуст бяха извършени 30 са
бо,тажа. Бойн а та г руп а н а Геор ги Григоров във Варна 
подпали цял а вла кова ком позиция с бензин, предназна
чена за хитл е ристите . Чл нът н а тази група Ангел Бом
бата зареди адск а м аш 11н а под една барака до КОJJ.Одру
ма, за да избие живеещите в нея хитлеристи. Големи 
саботажи станаха в Пловдив и Русе. В София беше 
запален склад с кожуси, които трябваше да бъдат из
нратени на Източния фронт. 

На 28 септември н а д Русе се изв иха пламъците на 
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1·1 ме н пожа р. Горях а р аф ин ериите. Пожарната ко -
1 й нда и сп асителни войскови части бяха пратени ведна
га да г а сят , но огнената стихия унищож а ваше всичко. 

r вареше се, че саботажът е извършен от евреин. На 
другия ден го откараха в Дирекцията на полицията в 

· офия. При разпита му присъствув аш е и из пратеният 

т Делиус Клайхампел. . 
" Аоестуваният се казваше Леон Таджер (Беи Да
ГJид ) .' Към 9,15 ч . Таджер, назначен предния ден във 
фабриката като надничар с фалш ~вото им е Димитър, 
отворил пълен с бензин бидон, разлял го върху 25 голе
ми варела с бензин, до които имало други 500 варела, 
предназначени з а германската войска и складирани в 
двора на фабриката, и ги подпалил. След това Таджер 
бързо се изкачил по стълбата, поставена на една голя
ма цистерна с около 1 200 000 литра, отворил капака,..на 
отдушника и подпалил парите . В момент;~ в двора оил 
германският войник Паул Абрахам: които не носел 
оръжие, понеже изпълнявал длъжността проверит_ел. 
Германецът забелязал Таджер, когато подпалвал ци
стерната, и щом той слязъл от стълбата, спуснал се да 
го з алови. При сборичкването Тад~ер мушнал с джоб
но ножче войни ка и побягнал . В о иникът отново го н а
стигн ал и тогава Таджер го н а муш1<а л Н А осем м ест а . 

Войникът починал н а място . В ед на га атентаторът п о
бягнал и се опитал да пр ескочи оградат а н а ~,абрик ата , 
викайки високо: „Да живее Съветска Русия! 

Тъкмо тогава пристигнали български войник, пош1-
цейски стражар и още няколко лица, които успели да 
заловят атентатора и да го обезоръжат. У задържания 
били намерени следните вещи: ново германско ножче, 

две неупотребявани спермацетови свещи, нова запалка 

от азбест, поставена на телена дръжка, и едно пи смо 
от лист на тетрадка със следното съдържание: „Об~
чам Москва като ласкава майка и любима жена. Неи
ното изнасилване от нейния неотдавнашен ласкател 
Хитлер не мога да понеса . . . Бъдете благодарни, че 
тъй леко се отървахте от мен и от благодарно~,т н е 
търсете невинни жертви във връзка със случая . .. 

В Дирекция :на полицията Таджер от.ка зва да да
де показания, заявявайки, че ще направи тов а пред 
съда , Заплашен, че ще бъде жестоко бит, за п вяв а , че 
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ням,а да проговоfШ и е най-добре „до му теглят един 
куршум за честта н а Бълга рия ". Беше обесен на 14 де· 
кември 1941 година1. 

В Бюрото на Делиус сега е получав аха редовно 
сведения и от полицията , която мож ше по-пълно да 

следи дейността на комуннстите, отколкото РО. Той 
знаеше за организираната от пол и цията вартоломеева 

нощ" срещу 4 юли, когато в цялата стр а;'~ а се на пр ави 
опит да бъдат арестува ни в ички известни комунисти . . 
Но комунистическата п а ртия съумя да запази кадрит~ 
си, тя научи за тази а кц1н1 и много па ртийни и младеж
ки деятели преминаха в н легалност . На чужденеца 
бяха известни и изявленията · н а интернираните в кон
центрационни лагери бълrарс 1ш комунисти, че нищо не 
ще ги застави да променпт убежд нията си и че те оста· 
ват верни на политиката J1 a Съв тския съюз . 

Един агент на Делиус, обвър а н с п ротивника, му · 
докладва, че му ис1<ат бързо отговор н а следните въ
проси: 

1. Комунистическото движение в България, негов а-\ 
та организация и саботажна дейност, кръга на съмиш

лениците. 

2. Докъде е стигнало сътрудничеството между бъл 
гарската и германската войска. 

3. Разпространението на руското движение в Бъл
гария и неговото значение за държавния строй . Кои 
кръгове са съмишленици на комунистите, саботаж, те
рор и пр . 

4. Какви отбранитею111 м ерки ·:а взети на Балка
ните. 

5. Теченията , които отказват ()ългаро-герм анското 

сътрудничество и го саботир ат. 

Делиус съчини отговора в следния вид! 

1. Комуыистическо · движение в България съществу
ва, но то е слабо и в явен упадък, тъй като кадрите 
му се състоят от някои р аботници и зан аятчии , които 
са лишени от интелигентни водачи. Добрата полити
ка на правителството, грижите му към работниците и 

1 Из бележки на nотщинта. 
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· ллните, а също и стремежът на Русия да зароби Бъ.;-
r о рия, а на Англия и Америка да я :жертвуват за уголе
млване на Гърция, Турция и Югославия са причинше, 
11 оради които числото на комунистите и на привържени

ците на съюзните народи непрекъснато намалява . 

2. Между германската и българската р-:,;,Jска има 
пълно разбирателство. Подготовката н ::~ България µа 
се противопостави на всяко чуждо ч;:;хлув ане скоро ще 

завърши. 
3. Руско движение в България ю1ма. Има неколцина 

продадени работници и знаятчии. 
4. Отбранителни мерки са взети по цялото черно

морско и беломорско крайбрежие и по турската граю1-
ца. Подробности липсват, но о:гбранителните линии c;:i. 
създадени на голяма дълбочина . 

5. 95% от българското население съзнателно сътр:_у·
дничи с германците, защото знае , че те се борят за 
правата на малките народи. 

Делиус написа този отговор, за да з:э.блуди против
никовото разузнаване. Но той не можеше да лъже се
бе си, а още по-м алко Канарис или Химлер , които се 
информираха от свои сътрудници з абвер а и гестапо. 
Никога не пренебрегн а считаната от него и начал ници
те му з а задача ном ер едно след окупир ането на някоя 

страна - борба с движението на Съпротивата . В еч~ 
имаха практически опит. След окупирането на Фр1Е
ция в Париж в хотел „Лютеция" се настани щаб па 
абвера. Преди още отредите на Химлер да се органи
зират, агентите на Канарис поведоха жестока борба с 
френския народ. Влезе в сила зап.:>ведта „Нощ и мъг
ла". Съгласно нея в окупир аните стр ани в дома на кой
то и да е французин, хол андец, бел::-иец или норвеЖ!Щ, 
заподозрян в участие в Съпротивата, по всяко време 
на денонощието можеше да се яви хитлеристка полн

ция, да го арестува и прати в затвор или в концлагсп, 

да го подложи на жестоки мъки, да го убие. За съдба
та на попадналите в ръцете им хора хитлеристите не 

съобщаваха нищо дори на най-близките им роднини. 

Тайната полиция _(гестапо) извършваше арести, раз
питваше и наказваше участниците в Съпротивата. Фо1> 
мално абверът нямаше отношение към затворите и 
концлагерите, но по-активно, отколкото гестапо, се стрt· 
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меше да р азкрива нелег а лните органнз ации, твърде •r ·~· 

сто проникваше в тях с измам а, провокации и пред,.1· 

телство. Между абвер а и геста по; между техните съ- 1 

трудници нито за минута н е се прекратяваше между· 

особната война. И едните, и другите с мъчеха да си при· 
пишат по-големи заслуги в борб ата със съnротивитеn· 
ното движение. Абверът обвиняваше орга ните на геста
по, че понякога „бързали" да а рестув ат и избиват за
подозрените и с това преч еJ1и да с р азкрият връ:5ките 

на участниците в Съпроти вата; гестапо се оплаквашt>, 
че му оставяли да върши „ч рната работа " - разпити -
те и убийствата . 

В управлението на Кана рис беше изработен шаблон 
за разкриване на нел гат-111 оргаюва ции. Попаднеше 

ли по следите на нелегалн а о рга низация, абверът пра

щаше в нея някои от своит агенти. ПроRокаторът неу 
чаваше явките, п арол ите и им ен ата н а участниците. 

Всички получени сведения абверът нанасяше в доси.: и 
след това предаваше на гестапо „готовото дело". 

Едно от първите дела на абвера във Франция поJ \ · 
чн наим енованието „Порто". Делото „Порто" беше въз 
ложено н а агента Фолнер по прякор Пат. Немец по ро
ждение, Пат ·беше служил дълго н колониалната армия 
в Белгийско Конго, беше известен като авантюрист, 
груб и жесток човек. Той се промъкна сред група френ
ски патриоти и ги увери, че поддъ~Jжа редовна връзf\а 

с Лондон. Месеци наред участниците в групата вярва
ха, че Пат препращ1 чрез Лисабон в Лондон добитата 
от тях информацн::~ През това време провокаторът ус
п н да на пр ави сп1-.-::ък на чл еновете на организацията 11 

да научи връзкит с белгийските антифашисти . Започ 
наха арести. З а няколко д на бяха заловени около хи
ляда француз и и бел гийци. 

Дейността н а абвера в окупирана Европа стиrна 
своята кулминация при операциите „Северен полюс" 

и „Порто II" . И двете операции бяха извършени по ещfн 
и същ начин . Абверът организира лъжлива група на 
Съпротивата и я свърза с Лондон . Оттам на „нелегал
ните" започнаха да изпр ащат оръжие, експлозиви и 
продукти. За опер ацията „Северен полюс" англичани·ге 
хвърлиха на агентите на абвера повече от 50 000 пуш
ки. Английското р азузнаване, повярвало сериозно в съ
съществуването на нелегалната организация, стовари 
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50 своИ nарашутисtи да И пом ага т. Всич1<И ,,е пот1дНt1· 
ха в лапите на абвера . 

Но през следващата година земята под краката нп 
окупаторите започна да гори . Колкото и да вилнееха 
терористическите нацистки орг<ншзации, дпижението на 

Съпротивата неудържимо растеше и н аб и раше сили . 

През януари 1942 година извик~ха Канарис в глаn 
ната квартир а н а Хитлер . Фюрерът не Gеше доволен от 
началника н а абвега . А'lного годинн той го беше за щ~;
щавал от н а падки, но сега все по-<1есто се чуваше зло· 

вещата з а Канарис фраза : „Абверът не се сп рапя." 
В България д-р Делиус не мо:жеше да се похвали 

с каквито и да било успехи в борбата срещу нелегал· 
ната комунистическа партия. Макар формално страна
та да беше „съюзна" държава, тя беше окупирана от 
германски войски и както неговото бюро, така и геста· 
по носеха пълна отговорност за дейността на комуни
стите. Явно тази дейност се водеше планомерно и от 
добре законспирирани сили . Особено големи бяха са· 
ботажите в индустрията, и то в Софин. Парти йни групи 
успяваха да намалят производителността на труда, ка· 

то агитираха останалите рабопшци да н а рушават дисци· 
плината, да закъсняват за р абота , да работят бавно, 
да р азпиляват или похабяват материалит , да чупят 
или повреждат машините уж „по нев н11м а ние" и да да · 
ват голнм брак. Тези групи развалях:о готовата про· 
дукция, поливаха платове с киселини, Н<!р я зваха дре· 

хите, приготвени за хитлеристките войски, палеха скла · 
цове и т. н. В крайна сметка една част от продукцията 
на индустриалните предприятия биваше унищожена, а 
в редица важни предприятия производството падаше 

ДО 40-50%. 
Делиус беше истинск·и разтревожен от сведенията, 

че на много места комунистически · функционери се 
опитват да завържат дружба с германски войници и 
подофицери и да ги агитират . 

Поез септември в кабинета му доr<ар а ха един гер· 
манс~и подофицер от Пловдив. Веднага Делиус с най· 
близките си помощници и подофицери отидох а в Ди 
рекция на полицията, която се намираше срещу Лъв~в 
мост. Тук всички се събраха в кабинета на Гешев, кой · 
то ръководеше борбата срещу комунистите. Съдбата 
на тази загадъчна личност и досега остава неизвестна. 
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Неговото име е свързано с и зtезанийtа и убийсtвата 
на много народни борци, с провокации, шантажи и мер
зости. Говореше се, че е човек с из ключителни способ 
ности й почти феноменална п а м ет. 

Къде сте на квартира? - з а пита Гешев подофи-
цера. 

Пловдив, улица Цар Страцимир 6 - отговори 
подофицерът, който ед11нствен стоеше пр а в в ка бинета, 
нребледнял и силно изпл ашен . 

- Откога се познанате със съквартирантите си? 
- От б.1изо два месе ца. Т се държаха много лю-

безно с мене и често ме 1<ar-rexa вечер на ракия. Аз ка
зах, че българската ракия е много доб ра. Една вечер 
бяхме пили доста, заговорихм е за вой н ата и Източния 
фронт и те каза ха, че 80 г. р оц нта от бълга рската инте
лигенция симпатизирала на Съветска Русия и желаела 
победата на Червен ата армия. А бях много пиян, но 
това си СПОМНЯМ , 

Докладвахте ли н а св.оите началници ? 
- Не. Мислех, че са се шегували - да говорят а 

мене, германския подофицер, такива работи . Но на 
следващата вечер пихме отново и те ми казаха, че аз 

като бивш монтьор, следователно работник, трябва да 
гледам по-трезво на нещата, че в Германия имало мощ
на компартия и рано или късно там щял да възтърже

ствува социализмът. Опитваха се да ми внушат, че рус
наците се борели за защита на световния прол етариат 

и други такива неща. 

След раз пита подофице рът беш е препратен в гер
манската военн а полиция , а в к а бинета останаха само 
Гешев, Делиус и помощниците му. 

- Уместно ще бъде - за п очна вежливо Гешев -
да обърнете в нимани н а г рманските части в Б1!ЛГа
рия да арестуват комуписти ческите агитатори или вед

нага да съобщава т им н ата им в полицията. 

- Това направихм е още днес с едно окръжно - .от 

говори Делиус. - Пока ателно е обаче, че ако комуни
стите се осмеляват да агитират сред чиновете на гер

манската армия, то каква ли дейност р азвиват сред 
българскат .а войска. 

- Взети са много сериозни мерки - каза Гешев. -
Нашето правителство въведе изменения във Военнона
казателния закон. Сега вече се предвижда смъртно на-
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КН ' :нtие за Цели войскови Части И nоделения. Утре в 
I l ародното събрание ще бъде предложено допълнение 
1 ъм Закона за защита на държав ата и то сигурно ще 
г одобри. В почти всички членове н а з'1кона се предвиж
дат смъртни наказ ания и само в два члена - дългого

дишен тъмничен за rвор и глоба от 100 000 до 500 000 
лева. 

Гешев разказа и за ыякои разкрити конспирации 
във войската. Оплака се, че органите н а РО в полко
вете се мъчели сами да ра:ншщват конспир ациите, без 

да съгласуват работата си с полицията , за да запа
зят единствено за себе си заслугата и похвалите . Но 
това пречело на общата р абота , защото се изпуска.пи 
връз ките на военните комунисти с цивилните . 

Делиус внимателно улавяше от разговора най-ин 
тересното от негова гледна точка . Той не искаше да 
пропусне възможността да почерпи от отговорен из

точник нови сведения , Затова покани Гешев на р аз 
говор. 

Вечерта във вилата в Овча купел Гешев разказа 
под еекрет , че наскоро в България са спуснати с пара
шути няколко групи политичес ки емигр анти от Съвет
ския съюз , други групи присти гнал и с подводници. 

- Искам да ви помол я - ка за Делиус - в бъдеще 
да ми съобщавате своевременно за всички съветски 
агенти, пристигнали н а българска територия. Аз от своя 
страна също мога да ви давам полезна информация. 
Господин Гешев, моят началник адмирал Ка нарис, кой 
то има много високо мнение за в ас, ми н а р еди да ви 

помоля да ми предадете вашите лични впечатления за 

комунистическата дейност в страната . 

- От съществено значение пр ез годината е пер ио
дът след 22 юни - с готов отговор отвърна Гешев . -
Вестта за войната раздвижи всички комунисти у нас . 
Те започнаха открита пропаганда против Германия, ка 
то особено н ападаха личността на Адолф Хитлер. Тях
ната пропаганда има за цел да настройва селяните да 
крият и да не дават храните си, понеже били обричани 
на :глад; второ, да насажда недоволство сред градското 

население, тръбейки, че дажбите постоянно се намаля 
ват, а скъпотията и спекул ата се ширят; трето, да под

стрекава към всякакви вредителства във ф абриките, 
М»ните, железниците. 
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До отделни офицери се Изпращат гшсма с комуни · 
етическо съдържание и с оп<рити заплахи. В тях се 
съобщават неверни сведения, като например, че двама 
български офицери с~ били изхвърлени из един вагон 
от германски войници . И зпол ува се много и радиото . 
Руски радиостанции под благовидни български имена 
разпространяват неверни сведени я и пр авят оп асни вну

шения на селяните и гражданите, издигат Л1озунга за 

изгонване на фашистките окуп атори , к а кто те н а ричат 
войските на Райха. Говорят, ч никой българин не би
ва да вдигне ръка против своите освободИтели . Шири 
се слухът, че голяма ч аст от народа била комунизира
на, че това щяло да се види при едни свободни избори. 
Този слух преследва ехидн ата ц л да заплаши и държи 
в немощ носителите н а държавната власт. Искам да 
отбележа, че комунистите са много дейни и че със своя
та нахалност и р ешимост, със воята организация и 
дисциплина правят и могат да направят още много. 

Особено сега те спекулират твърде дейно с идеята за 
сл авянството. 

- Известно е - каза Делиус, - че вие сте най - ком
петентният човек в царството по комунистическите въпро· 

си. Какво е вашето лично убеждение за комунистите? 
- В България з асега комунисти има малко, но те 

са изпитани, твърди, бойки и убедени. Организацията 
им е гъвкава . При благоприятни за тях услови я могат 

да ни изправят пред тежки изпитания.' 
- Какво бихте казали за едно ваше посещение в 

Берлин? 
- Поласкан съм - отговори Гешев, - но за това 

трябва да получа ра з р еше1-1и е от директор а на поли 
цията. 

~ Надявам се, че всичко ще се уреди благоприятно . 
Няколко дена след то ва д-р Делиус отново напоМ_!IИ 

на себе си . На 7 се птемвр и 1941 година в центъра на 
София негов агент стр еля срещу помощника на съвет

ския военен аташе . Ат нтаторът , както можеше да се 
очаква, не беше залове н. 

1 Из обобщения доклад до правителството и царя за вътреш
нополитическото положение в България през 1941 година . 
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ойната на Германия срещу Съветския съюз навлиза
ше в решителна фаза. През зим а та на 194 1/42 годин а 
.- а почна първото голямо настъплени е на съветската ар-

е мия. То се извърши при тежки услов ия, в сурова, снеж-
11а зим а . Бях а освободени Московската и Тулската об
тrаст и нанесени големи поражени я н а хитлеристите . 
• \1lитът за тяхната непобедимост р ухна. Поражението 
на немците при Москва озн ач аваше не само провал на 
Пл ана за „светкавична война", но и сериозен удар вър
ху цялостните стратегически пл анове на хитлеристкото 

командуване. Фашистка Германия беше изправена пред 
неизбежността да води продължителна война. Генерал 
Блюментрит писа по- късно, че „ ... страх за собствена 
та съдба обхва на не само част от в ойските, но и много 
представители на ком андуването". 

Хитлер търсеше дивизии за И зточния фронт . Още 
през юли 1941 година той беше получил писм ено обе
щание от цар Борис, че ще му предостави българсюr 
войски , когато това стане н еобходимо . Пр ез втората 
половин а на януари 1942 годин а Хитл е р поиска три 
български дивиз ии. Това искане се обсъжда ше и п пр а
вителството, и в Генералния щаб . Министърът на вой
нат а·, добре осведомен за настроенията в ч астите , се 
плашеше, че тези дивизии не само няма да се бият, но 
голяма част от войниците ще преминат на руска стра

· На. Той докладва, че обстановката в армията и в стра· 
ната, особено след зимното поражение на хитлеристите, 
е крайно неблагоприятна. 

Цар Борис беше извикан в Берлин и тук той отно
~о се задължи да изпълни искането на Хитлер. В също
то време се видя с Кана рис. Началникът на абвера по· 
знаваше отлично привързаността на българския народ 
към неговия освободител от турско робство - руския 
народ, - известно му беше и огромното влияние на 
комунистическата партия сред трудещите се и ср ед вой

ската. Независимо от тази своя осведоменост не се про
тивопоставяше на искането да се изпратят български 
войски на Източния фронт. Царят му се оплака, че 
вътрешното положение в България все повече се изо
стряло . Част от офицерите се колебаели, сред запас-
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ните офицери и подофицери имало мнозина с пь осъ
ветски уGеждения , а други с а нтим о н а рхически нас\· рое
ния. Колкото и да му било непр и ятно, при настоящото · 
стечение на обстоятелствата не м ожело да не се държи 
сметка за всичко тов а . Напоследък твърде много се 
пр оявяваJI запасния т генерал За имов - открито rово- , 
peJI за своето русофилство, з а дружб а т а между сл аn я
ните, срещал се често със ::за п асни офице р и. 
Цар Борис имаше стари см етки със Заимов, уч аст 

f-iИК в заговора против 11его, и търсеше начин да ги' 
разчисти. С премахването 1-1 а За имов от пътя си той це
леше да обезглави военната опозиция. 

След завръщането си от Германи я Борис напрани 
промени в праnителстnото - н а пър во място смени во

енния министър Даскал ов. ко нто в случая изигра р оля
та на изкупителна жертва . На буржоазн ата пр еса беше 
наредено с вси чки средства да п ропа гандира предстоя

щото пролетно настъпление на хитл ер и стките вg}Lски. 
което щяло да доведе до окончателния р азгром на Ру
сия. Фашистки „учени" се за еха да отрекат славянския 
произход на българския народ, „откриха " някакви да 
лечни негови връзки с хуните , обсъждаше се предло
жението на Химлер славянската азбука да бъде смене
н а с латиница. 

Българската полиция получи заповед за повсеместни 
а рести и жестока раз пра ва с населението . Пl пиони и 
агенти провокатори се заеха да контролир ат всеки дом, 

учреждени е или каза р м а . Започнаха бесни хайки за и~
лавяне и унищожава не н а а нтифа шисти , на партийни 
и р емсови ръководител и . 

След р азговор а с и цар Борис К.анарис заповЯда 
на Делиус да се за 1тим ае с ге н ерал Заимов. Делиус 
едва сега си спомни , •1 тт р д н години като началник на 

рефера т а „ Ост " , г руп а ЗФ , б е чел или слушал някъде 
това име. Той изпр ати нарочен човек в Берлин и само 
след тр и дни на бюрото му лежеше документ с номер 

4407. 9.39 АВ III . , 
В този докум ент пишеше, че в началото на а вгуст 

1939 година в абвер а в Берлин се явил някакъв бълга 
рин и се поставил n услуга н а нем ските власти - да 

ги осведомява за съветск ите разузнавателни служби и 
съветските връз ки от Бълг а рия за Германия. Съобщил, 
че „о. з. генерал Заимов, · който преди четири години 

118 

J 

поради един военен заговор против българския цар бил 
уволнен, същевременно като че ли е на съветска служ

ба. Заимов трябвало под булото на износител на грозде 
да ,дойде в Берлин през август 1939 година. Заимов ка
то съветски агент играел важна роля и навярно имал 

връзки и с други разузнавателни служби". 
Делиус побърза да прочете заключението в дюку

мента, което гласеше: „Поради ня кои неиз яснени об
стоятелства отдел III на абвера р еша ва: Трябва да се 
приеме, че се отнася за връзки с английската ра зузна
вателна служiба, като източникът се П'Редставя за човек 
на съветската разузнавателна служба . Мерки за изяс
няване в България поема отдел I II ." 

Но отдел III нищо не беше изяснил. Папката стое
ше празна. Делиус разбра, че му се представя отличен 
случай, който при никакви ' обстоятелства не бив а да 
изпуска . В течение на три дни той беше научил доста 
неща за Заимов . Фигурата на смелия безкомпромисен, 
убеден славянофил беше се разкрила пред него в ця
лата си сила. Тоя човек име1.ше голямо влияние в бъл-
гарската армия, беше опасен със своите републикански 
идеи и непримиримостта си - такива хора трябваше 
да се пречуп ват или унищожават. 

Делиус посети директора на полицията и му поиска 
каквито и да са данни , улича ващи Заим ов в служба 
на някоя неприятелска държава. Директорът отговори , 
че не разполагат с такива данни. Тогава Делиус замис
ли план за провокиране на Заимов. Операцията беше 
наречена „4407" . При успех него го оча кваше н е само 
орден, но и повишение - производството му в чин под

полковник се бавеше. 

Плана той изпрати на Канарис, но получи отговор, чР 
са закъснели. Със Заимов се заело управлението на Хим
лер, една случайност им дала в ръцете всички козове. 

През февруари 1942 година в Словакия гестапо ар е 
стувало Хайнрих Фонфера и Ханс Шварц. Според геста
по арестуваните бяха функционери на нелегалн ата ко
мунистическа партия. Те завършили военнополитиче
ското училище на Коминтерна R Москва, а с.л ед това 
били изпратени да работят в Германия. Шв а рц и Фон
фера пристигнали в Будапеща със задач а да се легали
зират и образуват голяма саботаж11а и р азуз навателна 
организация . 
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Шварц успял да се прехвърли в Братислава, да ct: . 
J:Jегистрира като швейцарски пода ник на име Ха .1' ' 
Illpeк и чрез радиостанция да установи постоянна връ: 
I<a с Червената армия. Създал си връзю1 с динамитн а 
та фабрика „Нобел" в Бр атислава, з а да може да по - , 
лучава оттам взрюши матери аJiи. Освен това образу
вал саботажна група в сл ова шките жеJi ез ници, коятv 
да разрушава локомотинн, р елси и тонарни в а гони ~ 

През лятото на 1941 годин а подготвиJI саботаж в бен 
зиновата рафинерия „ Аполо". Тоз и атентат трябвал') ' 
да послужи за н ачало н а едн а об ща саботажна акция , 
в цяла Словакия . Но поради грешка в конструкцията 
адската машина не избух 11 ала. 

На 28 декември Шв арц и пр атил своята боеменна 
жена в София да се свъ рж - с Ц нтъра чрез съветската 
легаци я и п олу1ш ди р е r<тив и. Стефа н ия Крижанова 
Шварц използувал а фалшифициран български пас
порт на и~i1ето на Ма рия Напол еона.за 1\арастоянова, 
пристигн ала в Софип и се свързала със съветска ,та ле
гация и с генерал Заимов. 

След това Стефания Ill в apц се върнала в Словаш
ко, но била арестувана след ар еста на мъжа И. При раз
пита тя описала_ пътуването си до София, признала, че 
има връзка с генерал Заимов и че с а си определили 
среща с него на 1, 10, 20 или 30 ма рт 1942 година. 

По този път в ръцете н а гестапо попаднаха м ного 
важни сведения. Р ешиха да се помъчат д а разкрият по
вече връзки. Изпълнението на зада чата беше възложе
но на Ото Козловски, ръководител на гестапо в Сло· 
вакия. 

Козловски съобщи т ле1 р аф ич ес ки на гестапо в Со
фия, че за ра зкри ва н връзюпе на генерал За имов със . ./ 

съветската л егаци51 ще и зпр ати криминалния асистент 

Ернст Флориа н. Пла н а на Козловски беше одобри<1 
лично груnенфюрерът от S S Мюлер, началник на IV 
отдел и един ОТ първите помощници на Химлер. Беше 
наредено той също да за м11 11 е з а София . 

Козловски и Флориан ведна га тръгнаха с кола за 
Братислава . Там Козловски и нформира за плана поли
цейския аташе при германската легация и директора 
на словашката Държавн а сигурност. Предварително 
разрешиха на двамата гестаповци да преминат грани

цата, както намерят за добр е. Те поискаха от команди-
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1 , 1 1 а един SS-батальон военни документи, заповед за 
, \ 1ува не и билети втора класа до София. 
·IHa сл едващия ден в ече пътуваха с експреса за Cn

rt\!i. След като пристигнаха , заедно с германския по-

.r1ицейски аташе в София Випер те отидох а при дирек-
о ра на полицията Драголов. По- 1--::ъсно Випе р споделя
ше впечатленията си от това посещени е . Както твър
.д ше той , Драголов бил потресен , макар в себе си да 
н бил vбеден и да смятал всичко за измислица на ге-

тапо. За да не бъде обвинен в безде йствие , Драголов 
1 юбързал да сподел и: 

- Наш ата полицш1 също е разкрила една голяма 

акция на български и съветски 1<омунисти. Съветски 
1. оенни сам олети са пусн али преди известно време около 

40 - агенти на Коминтерна, а двойно по-голпмо количе
ств'о агенти, придружени от комисар и, с а стоварени във 

Вар на с подводници. Водач на тази акция е съветс1шят 
полковник Радионов 1 • - Драголов из вадил от бюрото 
си снимка на този полковник и я показал на немците. 

- Флориюi трябва да действува - казал Козлов
ски, - но той няма български документи. 

- Въпроса ще уредим лесно - отговорил Драго
лов и заповядал да се съобщи н а граничн ата гара да 
задържат паспортите н а всички българи, пътуващи с 
бързия . вл ак. Пътниците грябвало на следващия ден да 
дойдат в дирекцията, за да си пол_учат документите. 

Действително на другия ден събраха девет паспор
та и на един от тях поставиха фотографията на Фло
риан . 

Провокацията срещу генерал Заимов беше подгот
вена, но по неизвестни причини срещата на 1 О м а рт не 
се състоя. 

Това стана на 20 март към седемнадесет часа. 
Флориан отиде в жилището на Заимов. Отвори му 

дъщерята. Поканиха i·o да почака в гостната. След око
ло един час пристигна съпругата на Заимов. 

- Добър ден, госпожо! - изправи се Флориан . -
Нося ви поздрави от Карал Михалик. - Казвай и то
ва, той внимателно следеше израз а на лицето И. За имо
ва го погледна учудено . 

- Извинете ~ отговори тя. - Навярно сте сбърка-

--1- 1Има се пред вид Цвятко Радойнов. - Б. :а. 
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ли адреса. Аз не познавам никакъв Карал Михалик и 
нямам нищо общо с него. Моля ви, седнете! 

Тя донесе ликьор и почерпи провокатора, който се-
деше на тръни . 

Откъде идвате вие? 
От Словакия, госпожо . 

- А как е там положението? 
- Както във всяка окупирана от германците стра-

на ... При това Слов2кия е славянска стран а, а вие~ 
зпаетf' какво е отношени ето към славяните .. . и не са
мо през последните години . 

- Да - каза Заимова, - нещастието на славяните 

е, че са били разединени векове наред. Но каква ог
ромна сила са те! С обединени усилия биха изменили 
облика на Европ а. 

- Уви, госпожо, вси ч ко толкова сложно! 
- Знаете л и - каза по едно вр ем е За имова, - стру-

ва ми се, че моят мъж имаше някакъв познат в Унга
рия, който се казваше Карал Михаюrк. Да, да, тов а име 
съм чувала . Почакайте за един момент! - Тя отиде 
при телефона и позвъни на мъжа си. 

След десетина минути пристигна запасният генерал 

Заимов. Макар и в цивилни дрехи, той беше запазил 
своя внушителен вид. От лицето му се излъчваше до
брота и в същото време някаква покоряваща и вла tтна 

сила. Това беше човек, обладан като че ли всецяло от 
една идея, мъжествено решен на всичl\о. Провокаторът 
скочи от фотьойла и неволно застана мирно. 

- Уважаеми господи н Заимов, идвам от Словаш
ко и ви нося поздрави от Карал Михалик! 

Чул това им е , ко то служеше за връзка като паро

mа, Заимов стисна за р адва н ръката на Флориан и като 
го прегърна пр ез рамото, поведе го към с~седната ста~. 

- Моля ви да м извините - каза тои, настаняваи-

1ш госта си да с ш~ . - д.з говоря слаб() немскв ... 
Кога пристигнахте? 

· .._ Вчера, 19 м а рт, с бързия влак. Имам фалшифи
циран паспорт н а името на Христо Стефанов Христов, 
но паспорта ми взеха на границата. Дадоха ми бележ
ка и по тоз и н ачин успях да си намеря стая в хотел 

„Индустриал~'. 

Само вашия паспорт JIИ взеха? 
- Не, на границата взеха п аспортите на всички път· 
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1 1 1щи. Понеже не говоря добре български, натоварих 
,'{ телския прислужник да ми вземе паспорта от Ди
р 1щия на полицията. 

- Странно - каза замислен Заимов, - защо са им 
п трябвали паспортите? Моля ви да се пазите и да не 
' занимавате сам с вашия паспорт. Тов а е някакъв ход 

1r a германската легация, те имат широка мрежа от ин

форматори и харчат много пари. Българската полиция 
не е много добра, но е многобройна. Имайте пред вид 
това и се пазете. 

В същото време влезе Заимова и донесе кафе и 
~ бълки. Генералът отиде в гостната и позвъни по те

лефона. Флориан се опитваше да долови нещо от раз

говора - естествено беше да се предпрложи, че Заи
мов говори за него. 

Генералът се върна, почака жена си да излезе и ка

то запалн цигара, каза на Флориан: 

- В дванадесет часа ще се срещнем с едно лице, 

което знае добре немски. Предлагам срещата да стане 
в ресторант „Сердика". - Заимов се пресегна, взе една 
пощенска картичка и нарисува пътя от хотела до ре

сторанта. - Моля ви, ако се наложи още един път да 
ме посетите, в никакъв случай не идвайте в моето жи
лище. Аз имам един поз нат, много добър чове к, напъл 
но доверен болшевик. Ще ви срещна в та зи къща - и 
Заимов отново нарисува пътя: от хотела до къщата. -
Там ще бъде и явката за бъдещите куриери от Сло
вашко. Довечера в ресторанта. не ме заговаряйте, па
зете се да не направите впеЧатление на околиите. Ще 
поседим известно време на различни маси, после аз и 

моят познат ще излезем, излезте и вие. Ще ви чакам 
на трамвайната спирка, коятq е наблизо . Движете се 
на известно разстояние след мене, а нашият познат 

ще върви подире ни и ще ни засенчва, ще има грижа

та да установи дали не ни следи полицията. 

Флориан стана. Беше възбуден от успеха, жестовете 
му бяха нервни. Това направи впечатление на Заимов 
и той, отдал го на неговата тревога, окуражително му 

стисна ръката. В един миг само провокаторът усети не
преклонната сила на този човек, за когото му бяха ка
з али. че е вървял прав в атака под град от куршуми. 

Съвсем осезаемо почувствува и вече вярваше, че Заи
мов няма да се спре пред нищо, и изведнъж изпита 
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страх от предстоящата среща. Бързайки за хотела, той 
премисли всичко отново и внезапно се сети, че в плана 

им има непростим пропуск. Какво щеше да стане, ако 
Заимов му заговореше на слов ашки ? Толкова бях а бър
зали с Козловс1ш , че просто пропуснаха да помислят 
за това. А ако тази вечер Заимов му заговори дори на 
чешки? Какъв славянин е , щом не знае майчиния си 
език? Провокаторът се п омъ1н1 да се свърже с Козлов 
ски или с Доаголов - н е н амери нито единия, нито 
другия. До срещата оста ваха броени минути. И той 
тръгна като обречен, друг и збор з а него нямаше. Вз е 
от куфара си още еди н пи тол ет, решен при провал 
пръв да стреля . 

Ресторантът беш е полуп разе н . В дъното седяха З а 
имов и един млад мъж . Флори а н си п оръча коняк и ка
фе. След около п еп1 ал.есет ми нути той видя, че Заимов 
се ра з пл аща, п овика кел н ра н със знаци му обясни, че 
иска смет ката. След то а бърже и злезе . Навън беше 
тъмно. Минув ачи имаше м ал ко. Премина един трамвай 
и на опустялата спирка провокаторът видя самотната 

фигура на генерала, който пушеше. Тръгна подире му, 
оглеждайки се вним ателно, за да запамети улиците. 

Къщата, в ~;оято влязоха, беше тъмна. За няколко 
минути и тримата се събраха в една стая, в която го
реше печка. Ламп а не запашiха. Заимов запозна Фло
риан с преводача и 1<аз а , че на срещата трябвало да 
дойде човек от съветската легация, но за голямо съ
жаление днес 1 ова не можело да стане , защото поли

цията непрекъсн ато го наблюдавала . 
- Получихте ли па порта си? - запита Заимов. 
- Да - отговори Фл ри а н, скован от страх, очак-

ващ всехи миг въп роса н а Заимов : „Но защо не гово
рим на чешки ил и н а руски ?" Толкова доверчиви щ1 
бяха тези хор а, или някаква фаталност му помагаше? 

Превода чът взе па сп орта му и на чист немски език 
каза: 

- Знаете ли, че фалшификацията е направена мно
го лошо? ... Дявол да го вземе, печатът върху вашата 
фотография е сложена н аопаки ! Как са могли друга
рите да бъдат толкова неб режни? . 

Флориан дори не помнеше какво отговори. Тия про
стаци от поJ1ицията! Такава голяма операция сега ви
сеше на косъм. Той мушна ръка в джоба си и стисн f 
пистолета 

124 

/ 

1 

- Аз м. исля - обади се с11О!<о r1но За им ов, - че вие 
11 бива да се връщате със същия паспорт. Какво тряб
оа д а се прави, ще ни каже човекът от легацията. 

~ Ние нямаме никаква връз ка с н елегалната кому-

11истическа партия - обади се превода'IЪТ - и поради 
то ва е много трудно да се напр ави един фалшип пас
порт, който да е сра внително добре изработен. 

- Но вие няма защо да се безп о коите - усмихна 
се ободряващо Заимов и поднесе цигарите си на Фло 
риан. След малко добави: - Аз задължих госпожа 
Шварц да съобщи, че идв а щите в София кури ери в ни
какъв случ а й не трябва да използуват бълга реки п ас 
порти. И с нейното заминаване си имахме големи мъч

нотии . . . Извинявайте, че ви поучавам, но вие не по
з навате условията тук. Бъдете много внимателен и по
сещавайте само онези лока.п и, където ходят германци, 

и главното, не говорете чешки или словашки, а само 

не~JСКИ. 

Б ез да бъде зададен злополучният въпрос, той ве
че имаше своя отговор. И Флориан с облекчение по
мисли, че самата съдба го покровителствува. Раздели 
ха се след един час, като си определиха нова среща на 

следващия ден в същата къща. 

Към полунощ Флориа н отиде в Дирекция н а п о
лици ята, където имаше контролн а среща с н а чалника 

си. В кабин ета н а Драголов се бяха събрали Козл ов
ски, Праматаров , Цонев, пиех а гръцки коняк и явно 
бяха много нетърпеливи, защото го отрупаха с въпро

си. Когато им разказа всичко, з абеляз а, че тр имат а бъл
гар и останаха като гръмн ати. Директорът Драголов по
втаряше едно и също: „Как е възможно, как е въз 
можно ! И всичко това под носа ни!" В тези думи се 
криеше голямата му тревога - царят щеше да го пита 

какво е пр а вил досега, страшно беше дори да си п о 
мисли з а сведенията , конто Заимов н авярно е предал 
на руснаците. 

Когато Флориан показа грубо направения си п ас
порт с обърнат печат, Праматаров изскочи като бесен 
и доведе чиновника, който беше правил паспорт а. 

..:._ Е? - запита Драголов. - Какво ще кажеш? Кол_
ко ти пл атиха болшевиките, за да провалиш работ ата? 

Чиновникът стоеше втрещен и не можеше да про

изнесе нито дума от страх. Внезапно целият се разтър
си от плесницата на Цонев. 
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Арестувайте го! - заtIОIЗЯда Драго.лов . 
Оставаше да решат как да п остъпи Флориан, ако 

му заговореха на словашки. Тия недомислия, които мо
жеха да провалят работат а , г и нака раха да бъдат мно
го внимателни. За идния ден се уговориха никакъв опе
ративен орган или сътрудник да не наблюдава място
то на срещата, да не се вземат никакви м ерки, които , 
биха привлекли вниманието и обезпокоили Заимов. 
Всичко сега оставаше в ръцете на Флориан. 

- Аз мисля да докладвам на министъра в други 
ден - каза Драголов . ~ С това дело сме запознати са
мо ние и господин Випер. Излишно е да се посвещава 

Гешев. 
- Същото бих ка2аJ1 и за доктор Делиус - обади 

се Козловски. 
Те се спогледа ха и се рs з бр аха рез думи - при 

успех, а ням аше никакви причин и да не успеят , славата 

и наградите щя ха да останат само за тях . 

На другия ден точно в двадесет часа Флорипн дой
де в къщата, която беше тъмна и пуста, и влезе в П<?

знатата стая. Вътре видя един мъж. 
~ Здравейте! - каза мъжът. ~ Поседнете и изпу

шете една цигара. 

Сетне мъжът угаси светлината, излезе, заключи от

вън вратата на стаята. След малко се чу да изщраква 
ключалката на пътната врата. Флориан не оча кваше 
'Гакъв ход, помисли, че е поп аднал в клопка : Той се за
вря в ъгъла на стаята , махна предп азителя на пистоле

та си и зачака скован от страх разв ръзк ата. Другоя'!е 
не можеше да бъде. Тоя идиотски п аспорт беше пров ,а
лил всичко . 

Напрегн ато вслуша и, и з ч а к а цял час . По тротоара 
се разнесох а стъпки , п р едпазл иво се отключи външна

та, а след това и в р атата на стаята . 

.-. Къде сте, господин е ? - разнесе се познат гJ1ас и 
Флориан различи в м р ака фигурата и лицето на Заи
мов и облекчително въздъхна. Кой знае защо, този чо
век само с присъствието си внушаваше сигурност и спо

койствие. Бяха дошли още преводачът и трети човек, 

едър, с късо подстриган а коса . Запушиха и човекът от 
руската легация започна да разпитва Флориан за ня
кои другари в Слов ашко и з а работата. Окопитвайки се 
от уплахата си, провокаторът отговаряше сигурно на 
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1 'L 'tос <1. нйtе въпроси - гестапо му беше дало твърд~ 
11 дробн и сведения з а дейността н а Фонфера и Шварц. 
Рв зnитът свърши и руският човек каза: 

- Вие сам р азбирате, че вашето положение е за· 
руднено, защото паспортът ви им а явни недостатъци. 

• а да се осигури безоп асността ви , в следващите дни 
~це в и укрием в нашата легация. Утр е този другар (той 
11 сочи с глав а преводача ) ще ви з аведе да се снима
те . Ние сме длъжни да направим всич ко за вашата бе-
оп асност, дор и и то да доведе до политически скан 

дал. 

- Много съм ви бл агодарен з а грижите - колкото 
може по-естествено изрече Флориан. 

ФJ1ориан си тръгна. Прекоси няколко улици и като 
се убеди, че никой от тях не го с.тi еди, спусна се към 
Лъвов мост и задъх ан влезе в ка бинета на директора 
ДраГ(l)ЛОВ . 
~ Току-що имах среща с помощника на съветския 

военен аташе - обяви тържествуващ той. - Искат оба
че да ме с1<рият в легацията. 

- Ако вие отидете там - об ади се Др аголов, ~ аз 
не мога да г а р антир ам за вашата безоп асност. 

- Не се плаша, господин дир екторе. Убеден съм, че 
спечелих доверието им . - Но той целият тръпнеше , 
оч акв айки реш ението на Коз .11 овски . 

- Мисля , че не е нужно - каз а Козловски. - Пред
лагам да започнем ар естите. Н а пър во място - помощ
ника н а военния аташе. 

~ Това не мо2н:.ем да напр авим - каза Драголов . -
Ще предизвика з атруднения ... но и то й ще си получи 
заслуженото. 

Точно по уговорката на следващия ден Флориан и 
пр еводачът се срещнаха и отидоха в едно фотографско 
ателие . Тук на Флори а н направиха сним ки за паспорт. 
След това се р азделиха - той беше свършил своето 
черно дело. 

Рано сутринта н а другия ден Заимов беше вече из
правен н а р а з пит пред Драголов и първите думи, кои 
то чу, бяха : 

- Болшевишки шпионин ! Позор ! 
Но Драголов си беше н апр авил криво см етк ата . Ге

нерал Владимир За имов нищо не признаваше освен 
онова, което бяха признали вече други преди него. 
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След nърюш разпит Драголов f!омоли КозловсkИ н 
Флориан да останат за малко в кабинета му. Двама по
лицаи внесоха маса, отрупа на със закуски и бутилки 
шампанско. 

- Уважаеми господа - изправи се Драголов, 
имам честта да ви поднеса блыодарностите на моя ми
нистър. - Той взе от масата два големи л-уксvзни пли
ка, издути от банкноти, и ги подаде н а есесовците. 

- Ние изпълнихме своя дълr - отговори Козлов
ски. - Това не ни е нужно . 

И Драголов разбра, че п а ри не им трябват, защото 
си имат предостатъчно от грабежи и изнудвания. Не 
след дълго той им връчи български полицейски орде
ни I степен з а з аслуга и диплом . Ордените - заветна. 
мечта на всеки хит.iJерист - представляваха шестолъч 
на звезда от злато и б ронз. 

Едва докладв ал за а реста н а Заимов на министъра 
на вътрешните работи в дом а му, Др аголов вече летеше 
с колата си към великолепн ата къща на архитект Се
вов. Всички знаеха за огромното му влияние вЪрху цар 
Борис. Говореше се, че умеел да хипнотизир а , съчиня
ваха се какви ли не басни . Малцина царедворци има
ха толкова широки връзки като него и правеха толкова ( 
тайни срещи з а р азмяна на мнение . Севов и'Нформира
ше „господа ря" редовно за всички събития, клюки и 
сплетни, можеше да се среща с него по всяко време 
на деня и нощта. Драголов подозираше, ч е този човек 
е масон, член rr a българската масонска ложа, и ан
глофил. Не беше изключено в същото време да е най
добрият агент, който турците са имали вя-кога в Бъл-. 
гария. Но всичко това ни на й-м алко не ги заним аваше 
сега. Слугинята му каза , ч е господин Севов имал грип. 

- Няма зна чение - отговори Драголов и влезе в 
хола, отрупан с кресла и скъпи персийски килими. -
Уважаеми господин Севов, ще ме извините за всичко . _ . 
днес аз арестувах запасния генерал Заимов и прите
жавам на ръка неопровержими улики, че той е съвет
ски агент. Моля ви да съобщите на негово величество 
царя и да изразите моите най-верноподанически чув
ства! 

Севов се изправи 
изю1ючителна. След 
към двореца. 
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с лукава усмивка. Новината беше 
минута автомобилът му летеше 

Същата вечер помощникът н а съветския военен ата 

w отиде в къщата, където имаше среща с Флориан, 
а да го заведе в легацията. Но едва отвори вр атата, 

1•1 върху му се нахвърлиха неколцин а цивилr:_и хор а и с 

палки и юмруци го повалиха н а земята. Тои се свести 
лед няколко часа, пребит от бо й, с изкъртени зъби и 
премазано лице. Беше тъмно и пусто . Обърса очите 
си от кръвта и тръгна по безлюдните улици, като се 
опираше по стените на сградите_ Няколко пъти ~-~даше 
върху тротоара и лежеше обезсилен. Не много 01 давна 
бяха стреляли срещу него в центъра на г рада . Сега 
сигурно мислеха, че са го убили . Но той живееше 
и докато имаше макар и искрица сила, щеше да про

дължи да се бори. Страшно беше другото - нямаше ни 
какво съмнение, ч е са арестували груп ата на Заимов. 
Какво щеше да стане с този прекр асен човек? 

В следващите дни българската полиция р азнищи съ

заклятническото движение сред войската. Бяха разкри
ти и две саботажни групи - едната в София, ръково
дена от Заимов, и другата във Варна _ С немски самn
лет от Виена беше доведена на очн а ставка Стефания 
ШварII.- Една нещастн а бременна жен а, пребита от бой, 
бе признала онова, което зн аеше . Заимов не с~мо че 
не я укори, но при очната ставка ~е мъчеше да и вдъх 

не малко кураж и да успокои неината съвест . 

Бяха проговорили други хора и сега полицията зн ае 
ше, че съветският консул във Варна поддържал връз 
ки с Букурещ_ От съветското консулство бил и изпра
щани големи пратки с експлозиви н а името на бълга р
ския поданик Пехливанов. Куриерът минавал през До
бруджа. Пехливанов изпълнявал същите задач и в Ру
мъния каквито имали Фонфера и Шварц в Словаш
ко. Т~й трябвало да действува в петролните полета в 
Плоещ и срещу големия нос в устието на Дунав_ . 

Полицейският аташе Випер предложи телегр а qJИчес
ки в Берлин операцията в Румъния да се възложи на 
Козловски. Но геста по отхвърли молбата му и н ареди 
спер ацията „Пехливанов" веднага да се възложи на Де
лиус. Групенфюрер Мюлер не искаше в никакъв слу
чай да оскърбява ДеJ1иус, който можеше да му бъде 
полезен в разгорялата се борба срещу Кан а рис . 

Големият български патриот и славянофил Влади 
мир Заимов беше арестуван. Още един сериозен в р а г 
на царския режим беше изваден от редицата на бор -

9. Бюро „Д-р Делиус" 129 



ците. С ег а той трнбваше да бъде морално сломен и фи 
з ически унищожен. Процесът Заимов се следеше от хи
л яди хора с интер ес, със злорадо любопитство, но най

вече с уважение към неговите дела и със симпатия 
към личнr;стта му. 

„Ще Ate обвш1яват в шпиоиаж - писа Заимов, - предател
ство и ка."во ли не още. Тамтt храпа за моите врагове. Сигурен 
сы;, че ,иоите обяснения защп съ,а направил това, няма да бъдат 
приети от властта, но аз ис1шл1 в ие (неговите домашни - б. а.) 

да ги знаете и да Jле вините по-л1ал1Со за злото, 1Соето ви оставям. 
Ти, Аня1Са, з11аещ какъв 1сраен славшюфил не от вчера съм ... Ру
сия стана официално наш проти.впик, а аз продължих да ги сре
щал~ (служителите от съветиата легация - б. а.). Защо съ,11 
продължил - ето въпроса, който всичка ще искат да зададат. За 
пари - ще вщuшт лщозщю, NO вие всички ги виждате колко ги 

имахме, ч е постошто бяхлtе в педо ил1. ъ1С, з 1·шете вие - не е за 

пари, а за друго нещо, за еднд идея, 1Соято малцина ще разберат. 
Аз сълt славяпофил . Издайт1чество? Та вие ме зпаете и можете 
Л !l да си представите, че аз ще си загубя у,иа да донасям работи, 
които ще са във вреда на България?" 

З а имов се беше б орил срещу пагубната политика на 
царското правител ство, беше пожертвувал живота си 
в името на мира и щастието на своя народ, в името на 

цялото славянство, което в тези трагични години водеше 

борб а на живот и смърт срещу хитлеристките палачи . 
Той воюваше срещу фашизма , срещу убийците, които 
искаха да пр евърнат сл авянството в тор на една раса. 

Във великата битка генерал За имов беше със своя на
р од, с поляците, с чехите , словаците, югославяните и 

русн аците, с белорусите и украинците, които се бореха 
за своя живот и за съдбата на цялото човечество. 

През пролетта н а 1935 година генерал Заимов беше 
пока нен на един прием в съветската легация. Там той 

се з апозна с пълномощния министър Разколников и во
енния аташе Сухорукоiз . Тримата разговаряха за сла
вянството, за отношенията м ежду България и СССР, за 
надигащата се военна бу ря. З аимов реши да помага на 
брата си . Нито той постав и условия, срещу които да 
се съгл аси да дава сведен ия, нито пък те му поставиха 

някакви условия. Както ка з а по-късно Заимов - „меж
ду нас имаше вз аимно разбиране". 
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Обвързването на България с хитлеристка Германия 
1 i't пр еценя ваше като катастрофална гр ешка. С поли
' l ' ll'I еския си и военен опит вярваше , че интересите на 

11 ;1рода могат да бъдат защитени, а благоденствието му 
с ~1Гурено само с дружбата със СССР. Неговият па

триотизъм и политическа прозорливост го хвърлиха в 

1н~примирима борба с царедворците. 
Сведенията, коiпо Заимов - военен специалист 

'Lобщаваше на своите руски другари, бях а много важ-
11и (полицията не можа да се добере до тези сведен~я, 
з а да ги използува като рq.зобличителен м атери ал). Ето 
н я кои от тях: 

„21 май 1941 г. - Към края на май германците ще 
изведат войската си от Балкана. Остават само тр и мо
тодивизии: в Гърция 37-а и 38-а и в IОгославия 40-а." 

„30 май - немс~11те в•Jйски продължават да се дви

жат за Румъния." 

„6 юни - немските войски в масов порядък напус

кат Гърция." 
„8 юни - немските войски от Гърция з а минав ат з а 

Румъния. В" Гърция са остан али три ди в изии, а в 

Крит - две. 

13 юли 1941 година - цар Борис принципно се е 
съг~асил българската армия да учас~вува н а стр а ната 
на Германия във войната против Съветския съюз . На 
8 юли съгласието е изпратено на германското прави

телство." 

Съобщенията на Заимов ясно говореха за надвисва

щата буря над Съветския съюз. 
Разследването на Заимов продължаваше. За да сло

м ят неговата упоритост, започнаха да го мъчат. Една 
неделя, беше Връбница, той писа: 

„Станах. Умих се. Врем'сто е палtусено. Вали дъжд. Този ли 

е последният .ми ден? ... Мили, мили люи, колко жадува,11 да ви 

видя, но виждам, че за всиющ ни е по-добре да свърша. Дано 
опитът ми излезе сполучлив : .. Ако опитът ми излезе сполучлив, 

последният лш д?Jх е за вас." 

Той беше сам в килията си и знаеше какво го очак

оа . За този час се беше готвил от някол~<о дни. Изпра-
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Затворническото канче н.а rен. Заимов и острието 
с което е направил..;.опит да се самоубие .~ ·' 

-- .9 

ви се и взе откъртеното от корниза на п озо 
дърво, изострено като шило. Но се пок~л еб~ецта парче 
ли щеш"' да му с б , . о едва 

~ върши ра ота. 1 огава откачи телена 
дръжка от канчето за хр а на, със зъби изправ та 
започна да точи върха му в циментовия по и те~а и 
изостри достатъчно, изпрап н се срещу сте1-~~т~о~а~~бг~ 
ляза върху нея мястото, къд то биеше сърцето му С е 
това заби тела в стен ата После . лед 
дъжделиво небе . Но ето . ч е се с~~: ~~г ~1~~ към сивото, 
ближи до масата. Написа: о и се при-

„Начал1щци, не корете полицаите т д -
то · е ме ооре пазихq.., f IO ~ий-

е решил да свърищ, ни"ой не може да г . М , 
мои Ануш с 0 спре. или скъпи 

. ка, тьопа и ти, маЛJи мое Клодетuw1е п , 
и ми вярвай · · · растете 1vщ 

те, че всич1ю съл~ вършил по убеждение. Т 
оставялt без средства ова, че ви 

' ще ви увери, че не сълt се продал .. . " 

~~а~о накара генер ал Заимов да посегне на живо-
та . писа по-късно защитникът му Стр · - ахът от 

/ ( 

• 
11•1r11<в а щата го смъртна присъда ли? Едва ли. Той е 
( 1 'Ц от двете войни, и то един от храбрите бойци. 
мъртта той е гледал в очите неведнъж . . . Не е ли все 

1')lifO дали тя ще дойде днес или утре? . . . За мене е по-
u че от безспорно, че ма1<ар генер ал З а имов да не се 

11лака от тормоз, такъв върху него сигурно е бил уп
р ажнен . " 

На 19 март по обед в Александровск.ата болница, 
1<ъдето Заимов беше откаран на лечение, дойдоха Пра
матаров и военният прокурор . 

- Защо направихте това, кое ви нака ра ? - з апита 
Праматаров. 

- Аз изпълних дълга си - отвърна с мъка За и
мов. - Никой не е виновен . .. 

След като те си отидоха, дойде доктор Алтънов. Той 
премери пуJ1са и постави инжекция. 

- Докторе - промълви Заимов, - ударете ми . .. 
една .инжекция .. . та да спре това сърце .. . 

Заключителните думи на Заимов пред съда изпари 
ха надеждите на царедворците, че непреклонният бъл
гарин ще склони глава. 

- Аз имам за какво да се р аз к а йвам . господа съ
дии, но не и за това, з а което ме съдите. Р азка йв ам се, 
задето още в 1918 година, когато нашите войници по 
примера на руските си братя напуснаха бойното поле 
и тръгнаха да потърсят сметка от виновниците з а вой
ната, аз не бях между тях . Разкайвам се, че през сеп
тември 1923 година, когато народът се вдигна на въ
стание срещу фашизма, аз също не бях с него. Един
ств.ено за тези мои престъпления спрямо народа, а не 

за геройствата ми във войните аз не бях изхвърлен от
давна от войската и стигнах до чин генерал . Сега аз 
си давам сметка, че през двете войни, в които участву
вах, не съм проявил истинско геройство, а само съм из 
пълнил дълга си на дисциплиниран войник. Когато след 
преврата на 19 май 1934 година като боен и политичес
ки секретар на мнозинството от офицерите се опитах 
да попр авя злото, като предам на народа властта , коя

то му бе отнета с преврата, аз бях арестуван, м алтре
тиран, съден и освободен по недоказаност или по дале
чен замисъл да бъда съден сега, за да бъдат сплашени 



командиоите н а войската и отново да бъдат против 
народа в подготв яната война ср ещу Съветския съюз. 

Предоставям на вас, господа съдии, да пр оизнесете 
присъдата, Еоято хиТJr еристките окупатор и искат от 
вас, но нека те знаят, че моят а смърт ням а да им по- • 
могне и в тоя момент, кога то вие оч а кв ате от мен думи 
на признания във виновност и м олб а за мил ост, аз зая 
вявам, че българският народ ням а да . тръгне на война 
срещу своя брат и освободитеJJ, който го освободи от 
турско робство и сега се бори за свободата на всички 
поробени народи. Съветскнят съюз и славянството са 
непобедими! След мене идва т хиляди! Да живее сво
бодна България! 

Присъдата беше смърт чрез р азстрел. 
За члена н а Заимовата груп а Белопитов са остана

ли като скъп спом ен п осл едните д1 1и н а осъдения. Заи
мов бил бодър, оза рен ка то ч е лн непрекъсн а то от ня
каква вътр ешна светлина. Полица ите си пр а вели мръс
ни шеги с него. Носели му всеки ден цигарена кутия, в 
която имало листчета с нарисуван обесен човек. Той не 
им се сърдел. Разбирал, че тези просташки рисунки се 
поставят по нечия заповед отгоре, защото ония „горе" 
все още не се отказвали от мисълта да го повалят на 
колене. 

Белопитов си спомня колко внимателно организирал 
конспирацията Заимов. Когато идвал в работилницата 
му, близо петнадесет минути водели общ ра з говор, ка" 
то се стараели да го з ап а м етят - така при един поли
цейски разпит показаният а им щели да се схождат. 

Своята вяра и н епокол е бимост Заимов запази до 
последната минута н а живота си, когато прогърмя Зал
път на пушките в гарнизонното стр елбище. И тогава по 
целия Източен фронт, от Балтийско до Черно море, 
спряха да стрелят съветските оръдия в знак на прекло
нение пред големия сла вянин. 

Радио Москва пред аде : 

„Българи, паднете на колене, тази вечер беше разстр елЯн ве
лики ят син на България и 11а нялото славянство - генерал Вл а
димир Заимов." 

Беше ! ю1н1 1942 rощ1на . 
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\ НФЕРЕНIJИЯТА 

13 К ОРНА ДЖУМАЯ 

\ г nа:ышят секретар на Мпнистер-J~iа 17 1 юли 1942 година .б, . наро 1Jн ото здраве Асен 
·твото на вътрешните ра OTYI и , . ,~ер ес - Стой -

с ся кабинет кмета на '-' -Голюбов извика в в , ·, беше п ри с1,ствувал н а ед-
нов. Преди два ~ена кме~~~ката ра зуз на вател на служ -
11а конференция н~ ~~рм тш е да ня rviаш е пра во да от и
ба, макар J<ато служ~ :ю , П ез главата на пол иция 
ва на никаква конфер~н~~=1.1ия р м ин истър1.т искаше да 
та бяха взети важни Р_:ш ·~ ов~ ило и затова разгово 
:шае най-точ~о ка1~во С е. п~ същ~ство подробен р азпит. 
рът със Стоинов е~е . вашчте връзю~ с герма 1 щи-

-- От какво естеС1 но са . 

те? - запита Голюбов. ите бях 3 т акива като 
- Отношенията м и с ге~манц отговоD ' I Стойнов . По 

" Бъпгария - , · 11а кмет и воиник на J " как П/t се защища-
с ф ой беше премисл и" „ -

нътя до о и~„ т стаuая л. а предразпоJiож а гер 
г.а. - Аз се Сн1раех и се т а:1 ен случа й да бъдат полез 
манците, тан:а че при евен у Б" л г "\:m я . П осеща ваха м е 
ни на мене като кыет и на :, . оот нашето задrр анич-

ф цеj)И препоръч ан и И германски о и , С 11 р а зл и чн и шефове . дв~ -
110 представителство в олу , Бvсе от Кавала, J~ои-
ше и германският консул д~~~~{о зЛе 1<ъ ~1 бълга рите . 
то беше настроен пър вон а я' п и ме не , см ея да се по 
Обаче след няколко гgстуван~ ил р Моят подход е т акъв, 
хваля, че той стана ългароср . олзув а . З а да пред-

и трябuа да го изп че смятам, всек u жаля ср едства, дори и лични-
разположа германците, не и мене биваха посреща ни 
те си Всички, които идваха пр и 'черпех ги често до 
любе~но, давах им обе~~Jr~ч~1~че~о~аръци и н акр ая сн 
напиване, правех им р .България . .. и л ично мои. 
отиваха като приятели на Роберт l ? 

- На каква база са връзките ви с 

о D с те р - подпо р уч и к от Бю -
1 роб е р т Л е о пол д Ф ь ' п~~ковник Костов м у I ! З да -

рото на Делиус. По искане на a~e~~Yf 942 . г.: „Щабът н а во йската 
ва следния открит лист през р р берт Фьорстср з а свобод~~о 
дава настоящия открит лист на г ~ ~з ешава съдей ствие въо вои 
движение в страната. На същия с р ед~ния от р азуз11 а~зателе11 ха
сковите щабове I}РИ събиране на с:у оказва т съде r1 ств 11е п р и по 
рактер а полицеиските власти да 

искван'е. Важи до 31. 12. 1942 1•• (п) Костов" 
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- Още като дойде при мене , разбрах, че е предо'тс;~j, ,.. 

1 1 вител на германската разузнавател на служба . ПрмiL': Р 
чих се да го предразположа Бл агода рение на моиту' о@е- н 
ди и приеми Роберт ми стана почти другар. O;i него,л 
научавам доста неща. Според М f:н той е „ле1<а кавале-11 
рия" . Не е от ония полицаи, J{а 1шито ги знаем измежду 
немците. 

- J\о г а и I<ак ви ПОJ<ани да тръгнете с него на кон· 
ференцията и каза ли ви къде ще отивате? 

- - Първоначално уж ме п окани на разходка с още 
пякои други германци. По пътя аз му 1сазах, че съм 
кмет и трябва да зная I<ъде отивам , и той приз на, че 
отива ме на среща с п редста витеJJИ на разузнавателната 
служба , където ще обмислиJ\1 еф ик асен начин з а борба 
с болшевишките и английските шпиони. Освен това не
говият шеф, Доктор а, искаше да се срещне с мене, за 
да го осведомя з а н а чн11а 1 1 а адм ини стриране в ново 
освободените земи . 

- И вие се съг.па сихте ? 
- Да, от та ктичесI<о и по,1итич ес1<0 гледище. Не мо-

;,и:ех да оскърбя гос пода гер м анците . Поисках разреше 
ние от об.rrастт а, но оттам ми отказаха. Въпреки това 
реших да изпълня своя дълг. 

- К:ъде отидохте? 

- В Горна Джумая, в къщата на Бонков. Както 
научих, той бил македонс;ш войвода от крилото на Ван- . 
че Михайлов . Там беше един негов родственик, после 
дойдоха други трима германци. Роберт отгонар~ за 
един голям район от Кюстендил до Дра~1а и голяма 
част от Македония. Другият се казваше Кучера, пред
ставител на р азуз11авателната служба в Дедеагач, тре
тият не р азбрах какьв е. Роберт зн ае добре български 
и има допир с максдонците от движението на Ванче 
,\1ихайлов. Роберт каза , че тези бъл гари са добри на
ционаJшсти и може д а им се вярва. 

-- Кога се откри конференцията? 
- Към 20 часа. Раз говорите почнаха, вечеряхме и 

п ак продължихме . Говорехме на български. 

- Какво се говори на конференцията? 
- Пръв се из каза Роберт. Той смята, че особено в 

новоосвободените зе1v.и чиновническият а1iарат над 50 
процента е болшевизир ан . С поред него полицият.а не 
Gила на мястото си и също била болшевизирана. Въз-
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Р З l'~ му, че е неправилно осведомен - може между 
}„юв 1-шците да има комунисти , но в полицията тов а е 

. зкточе 1ю. Войводата Бонков говори за известни нему 
. О.мунисти в няколко града , имало rюму•шсти и сред 
::J.~ емите чиновници ; той представи направен от него 
списък на комунистите, които следва веднага да бъдат 
отстранени. 

- Какво се реши в първия ден н а коJJференцията? 
·- CJieд изложен и-ето на Роберт и по н егово пр едло

жение немците реших а, че в помощ на тя хн ата служба 

било необходимо да се привJiекат хората на Ва11че .Ми
хайлов, които били добри българи и първите национал
социалисти в България . Роберт каза, че във всеки град и 
в по-големите села трябвало да има ~,акедонци , които да 
им помагат . Те следвало да бъдат въоръжени и леппи 
мирани от германската разузнавателна служба. Реши 
се да бъдат въоръжени -100 души . От тях 86 разпреде: 
лнха по различни гр адове и села със залача да водят 

борба с англо-болшевишките шпиони, като привличат 
гвои съмишленици. На тези лица ще се плаща по 6000 
,1ева месечно, от които 3000 лева на сечействата им, 
плюс всякакви разноски. Върху една 1<арта на Бълга
рия \беше нанесено разпределението на въпросните ли
ца пр р азличните населени пунктове . 

- Не стана ли въпрос, че въоръжаването на тези 
хора ще се изтълкува от нас като а~<т на В\Iешате,пство ? 

- Лично аз въз р азих на Роберт и предложих да се 
ь:;емат 100 души от 1v1инистерството на вътрешните р а 
боти. Попитах ги, не смятат ли, че оскърбяват по такъв 
начин българската власт, след 1<ато македонската орга
низация е разтурена ? Те ми отговориха, че тази орга
низ ация няма да работи ср ещу България, а против чуж
дия шпионаж и главно за физическа разправа с кому
нистите и че то ще е от полза за страната. Не искат 
хора от Министерството на вътрешните работи, а м а 
кедонци, защото те познавали местното население и 

евентуално шпионите и биха могли успешно да се бо
рят с- тях. После стана въпрос за различни слу.жители 

н овоосвободените земи - за едни, че съчувствували 
Jia комунистите, а за други, че получ авали пар и от ан 

ГJ1ича ните . И отново н ападнаха полицията. ч е била не 
r дна и болшевизирана. 

Така завърши първата вечер. Едни спаха при родни-
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ната на Бонков, а а з н а хотел . Сутринта отидох н'а по 
щата и поисках да ме сrзържат с град Серес, общината. 
с оглед снощните разговори да бъдат известн и на м и
нистерството, тъй като се бопх, 'Je взетите решения мо
гат да имат лоши последици за Бълга рин. Роберт пък 
ходил до Дупница (Стэ нr<е Днмитров ). Доведе още 
двама души - единият зъболекар , говореше добре нем
ски, а другият - запасен поручик, мобили зиран от десет 
дена. Събрахме се отно во и за 1<усихме . Роберт каза, че 
чак а ме Доктора. Чак към девет часа . Роберт отиде да 
го търси из града и се върна с него. 

-- Опишете го! 

- Ръст среден, н а бит, н осеше черни очила , говор и 
перфектно френски . К аза , че не зн ае български , обаче 
когато говорехме н а български , вним а те.1но слушаше. 
Беше цив илен. До1пора ка з <~, ч е дошъл в 6,30 часа , 

. обиколил гр ада, но н на л къде см е . Помоли ни да 
почнем веднага , пон еже в 12 часа имаJ1 н я к а 1<в а изклю
чителцо важна среща. Герм а нците му напр авиха свои 
те доклади на немски . Дедеагач ки ят представител меж
ду другото му предаде и една снимка на трима уби
ти - били гърци, германс1ш агенти, убити от нашата 
полиция и изхвърлени на неутрална тер итория. 

Пак заговориха за нашата администр ация. Чинов
ничеството не се държало добре с н аселението , поли
цията не била годна да се бор и с шпионите и бил а бол 
шевизирана. Доктора си вземаше бележ1-а; . Ро берт от
ново разви идеята з а собствена организ аци я на .. маке
донците . Техният а пар а т бил н еобходим за спокоиствие 
то на Б алка ните, тол кова нj·жно за J\pa iiнaтa победа . 
Всичктт немци смлт аха, ч е н а шият апа рilт е болшевизи 
ран и за да може тях ната главна задача да се и:шълни, 

прибягвали към това организиране на населението. По
слvжиха си с та къв при мер. Км етът на сел о Сърмуска 
:1и·й хванал трима гърци, английски шписши . и ги из
пратил в Серес на полицейския комендапт . Тия гърци 
носели нарежда не до населението да гори и унищожава 

храните. Въпреки всичко полицейският ;юмендант ги 
освободил. Казаха, че той бил слаб полица й. Говориха 
и приятелите н а вой водата, посочиха много имена на 
хора; казаха, че де11шрхисарс1{ият околийски управител 
и цялото му семейство били комунисти. 

Роберт отново докладва за необходимостта да бъ-

r 

1\ ~1 '1' въоръжени J 00 дvши които ще посочи бившият 
' ~ ~1 ода Бонков , преда-дох~ ;..ra Доюор а плана за раз -
111 д лянето им в Дупница, Горна Джумая. К:юстендил, 
' ·' трич, Свети Врач, Рилския мана стир, Чамкория В 
1 р на Джумая щял да се разпорежда войводата . 
Доктора ми зададе Rъпроси н а френски по отноше -

11 и на администр ацията и има юr според мене комуни
тн между чиновниците . Отговорих , че твърденията на 
берт и другите са пресилени, -че това nсъщност са 

rтриказки на техните агенти гърци. Използувах случ а я 
11 отново повторих, че е по-правилно да се взем а т 100 
rтолицаи от министерството. Доктора ме и зслуша , пр е-
леда ПJiановете и заяви, че сега 100 души са много. 
зеха решение да бъдат въоръжени 30 души . После 

-r рманците му предадоха по една папка, докош<ото 
разбрах, със заявлени я от различни лица. След тона 
Доктора поблагода ри на всички ни за готовностт а , с 
1<оято см е се отзовали на тяхЕата пока на да се обмис
лят ефикасни мерки за борба с болшевиките шпиони. 
а з а ко нстатира ните нередности на конференцията щял 
l:JЕ·д нага да доЕесе на I'iегово величество царя. Повторно 
11и бла год~и, з аявявайки, че в България имало добри 
мъже, но/За неща стие имало и недобри . Те ра зчитали 
с помощта н а добрите да и:ща р а т войната до п обеда. 
Обади се един от м а кедонците да се вземели мерки сре
щу комунистите из различните министерств а и гл а вно 
в Министерството на бл агоустройството и Министер 
ството на земеделието. 

След конференцията ни по молиха да изJ1езем за 
малко, съвещавах а се половин час и отново ни повика
ха . Доктора каза , че било желателно никой да не з на е 
з а нашата среща . Останахме за обед, а тъii като набли
жаваше 11 ча сът, Доктора се сбогува и потегли сам с 
кол ата си към София. 

К:метът на Серес добросъвестно разкаiваше всичко, 
rroeтo беше чул и видял на конференцията . Той ня маше 
1<а кво повече да докладва на Голюбов. 

Но същия ден се беше състояла една знам енателна 
реща някъде между Кочерпново и Дvпннца. Тя б ~ше 
rrределена за 12 часа и доктор Делиус r<араше с голя 
ма скорост по разбития път. Скоро цялата кoJi a се 
Н кри с прах. Вляво беше долината на Струма, в която 

отглеждаха най-добрите ори~sнталски тютюни и мно· 
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го плодове. По едно време ДеJ1иус видя по шосето сив 
„Хорх" с черно знаменце. То й спря зад него. Наблизо 
пе се виждаше жив човек , но Делиус поч ака. Иззад 
едно дърво към него тр ьгн а мъж, облечен в някаква 
странна униформа , с дълги )Кенс1ш коси, и н а чист нем

с1ш език го запита дали то й е господин Доктора . 
Да - отговори Делиус. 

- Моля, последвайте ме ! 
- Един момент - каза Делиус, -- в т<олата ми им а 

някои неща, които искэ м да взема - и той показа бутил· 
ките шампанско, пакетир аните сандвичи и пурите. 

Човекът отговори, че те също са се подготвили, и тrr 
по „хайдушки", и го молят да им бъде гост . Тръгнаха 
по склона над пътя и скоро е озоваха в една долчин

ка. Тук под сянката на гош1мо дърво седеше мъж на 
средна възраст. Са мо за миг Делиус се огледа и забе· 
ляза из отюлността хор а в същата униформа като на 
съпрово:ждач а му - охр а 11 а т <:1 явно беше добре органи
зирана. Сега той беше лице срещу лице с еди н от най
големите терористи в Европа, който му се усмихваше 
с блага усмю~ка, подавайки му ры<а. Срещу него се бе
ше изправил Ванче Михайлов . 

Историята на ВМОРО (Вътрешна македоно-одрин
ска революционна организация) е дълга , но за служав а да 
се споменат няколко по-значителни събития. Тя беше съз 
дадена през 1893 година като революцио 11на орга низа
ция за освобождаване на Мэ кедония и Тр акип от тур
ско робство. В нея влиз;~ха изтъкн ати революционери 
като Гтrе Делчев, Даме Гру в, Гьорч о Петров и други, 
но по-късно част от нейните ю1др11 бяха И'ШОлзvнани от 
реакционната буржоазия н двореца за ювършване на 
1 ерористическа дей ност. През декември 1922 година 
банди на ВМОРО фактически окупир аха град Кюстен
дил и през гл авата н а официал ната вл аст и войската 
отвлякоха голям бро й гр аждани . По-късно, сле,п 9 юни 
1923 година, по внушение на фашисткото правите.r~ ство 
1-:а Александър Цанков ВМОРО извърши масови убий · 
ства. Бях а убити мнозина комунисти , зе~1еделци като 
Петко Д. Петков и някои неудобни на правителството 
буржоазни политици като Генадиев . Главорезите от 
R1\10PO убиваха дръзко посред бял ден , без да се 
крият и бягат. Убиецът щ1 Петко Д . Петков, осъден на 
смърт и след известно време освободен, сам закла адво-

но с: 

J\ 'Jтa н а Петков . Българските J<апитал истн използуваха 
тръсканите с кръв комити от ВМОРО юно същински 
J(Л ашила, хрантутеха ги по фабриките, з а да плашат ра-
отниците . Постепенно във ВМОРО се оформи левица, 

която се свърза с комунистическата па ртия и се приоб

щи към единния антифашистки фронт. 
През август 1924 година беше убит кр ай Мелнит< 

Тодор Александров . Двадесет дена след това негови 
привърженици нападнаха събраните в Горна Джумая 
на съвещание представители на други течения и ги из 

биха. Това даде възможност на Ванче ,\'~ихайлов да 
застане начело на организацията. 

Но нека се върнем десетина години назад в гла в-
11 ата ква ртира на Тодор Александров на ул. Гурко в 
София . По онова време Тодор Александров се беше 
прочул със серията бомбени атентати в Щип, Кочани , 
Дойран, надхвърлили всичко видяно дото1·ава . В глав
ната му квартира имаше сух , рус момък машинописец 

н куриер, прекалено прилежен и то.1кова стеснителен, 

че се изчервяваше безпричинно . Тодор А:1ександров го 
нар~uе „Скромний", предричаше му бъдеще на адво
кат. Ванче тичаше на горе-надолу, вземаше си бележки 
и твърде често забравяше поръча ното . Нарекоха го 
„Забравен " . Но той забравяше не само писма, а и го
.iiеми суми в джоба си, за което в организацията на
право разстрелваха . Беше роден в Щип, откъдето беше 
и Тодор Александров, и само така можеше да се обяс
ни симпатията на стар ия войвода . 

През септември 1924 година в София с шест куршу
ма беше убит съдията Ковачев. Няколко ч аса след това 
теорегикът на левицата във ВМОРО, автор на много 
книги и депутат в Народното събрание :Jимо Хаджи
днмов беше повален с четири куршума от известния те
рорист Владо Черноземски. В Горна Джумая се раз · 
вихри истинско сражение. В Пиринския край беше обя 
вено военно положение. Министърът на вътр ешните р а 
боти се принуди да успокои представителите н а з апад
н нте държави в Обществото на народите . В анчовите 
наказателни отреди шареха по цяJi ата стр ан а. Вестни
ците публикуваха неговите изказвания, че всички смърт-
1щ присъди н а екзекутивния комитет ще бъдат изпъл-
1 ! -ни независимо от мястото , където се н <l ~шр ат осъде · 

111пе . В Милано беше убит Петър Чаулев, в „Бургтеа-
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·rър" във Виена една жена на име Менча, по - късно съ
пруга на Ванче, уби Тодор Паница, в Прага убиха Рай
ко Даскалов, в Белград - сръбския генерал Кова
чевич . 

Ванче беше избран за чл ен на ЦК на BN'\.OPO. Той 
вече се разхождаше с жена и из Еврuпа, присвоиJI 

340 000 лева от касата на организацията. Един ден пре
ди да убият генерал Протог ·' ров , Ванче и:пегли от ка 
сата на организацията 7 000 000 л ева , а след дв а дни 
обсеби цяло състояние . Фаш 1,1стките терористи н а Ван
че в течение на десетина 1 · о;т, и1ш б ях а успе.1ш да си съз 

дадат привилегирова ното г.оложепие на „държава а 

държава". Ванче влизаше ч есто в двореца през парад
ния вход на срещи и р азговорн с царя. 

Едва в 1934 годн на лр авнт летвата на Кимон Геор
гиев, което действуrз а ше а сбл юкение с fОгославия , 
разтури македон ската орга ш1зация, иззе оръжието и 

имуществото И и арестува гол яма ча ст от нейните кадри. 
По това време прочутият Владо Черноземски успя 

да убие на 9 октомври в Марсилия югославския крал 
Александър и министъра на външните работи на Фран
ция Луи Барту . Това убийство беше организир а но от 
хитлеристите, които се безпокояха много от политиката 
на Барту за сключване на пактове за взаимопомощ сре
щу фашистките агресори и за сближава не със СССР. 

През време на Втората световна войн а, след като бе
ше разгромена Югославия, Ванче Михайлов стана член 
в антуража на хърватс~шя фашистки главатар Анте Па 
велич . 

Ето този човек , чиито ф анатизирани привърженици 
сред бял ден хвърляха бомби, з астрелв аха с пистолети 
или промушваха с ножове политически дейци по гр адо
вете на България и Европ а, сега стоеше срещу Делиус. 
Една мистериоз на личн ост , отрупвана с пари от двореца 
и хитлеристките це нтр ал и, закриляна и от двете 111еста, 

живееше в своята кървав а слава, засенчена сега от во

енните събития, и чакаше вр емето си, 
Делиус търсеше Ванче Михайлов, за да го превърне 

в един втори Дража Михайлович. Идеята му беше Ван
че Михайлов да съб ер е една а рмия , която те да въоръ
жат и да поеме борбата срещу партизанските б ри гади. 
По този начин се надя ваше да се осигури германският 
тил, тъй като намир аше, ч е българските войски не са 
в състояние да се борят с партизаните . Г' 
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Ванче Михайлов прие идеята на Делиус с голямо 
111.> душевление . Но той каза, че трябв а да получи съ
' Jra нето на царя . Конкретни мерки не обсъждаха . Де-

1 нус разбираше , ч е без съгласието н а ца р Борис е поч-
'!' 11 невъзможно да се пусне ар мията н а Ванче Михай
JI о - това в никакъв с.1учай не можеше да се сравня-
11;,1. с неговите 30 сподвижници из Пиринския край, с 
1<. ито той целеше чисто и просто да опита почват а . 

След таз и среща Делиус изпрати подробен доклад 
11 а Канарис. В същото вр еме съобщи за идеята си в 
РСХА. Той беше започнал сложна и гра. Чрез свои 
11риятели знаеше за ожесточената борба между абвера 
на Канарис и службата за безопасност на Хайндрих. 
Тази борба се беше вр еменно поуталожила след убий-
твото на Хайндрих в Пр ага, но Делиус предвиждаше , 
че тя отново ще пла м не. 

Както можеше да се очакв а, предложението за ор 
ганизиране на една армия на Ванче Михайлов 1 срещна 
съпротива главно от Генер алния щаб - това се прие 
Jie само като грубо вмешателство на германците , но и 
като удар върху пр естижа на българската войс1<а. Бо
ри~.JJ.)"що не вземаше определена позиция . Занимаваха 
r·o по-важни съб ития . Трябваше да м и сли з а партизан
ските отреди в стар ите пр деJJИ на стр аната, за непре

къснатите саботажи и нарастващата съпротив а на на
рода, за съдбоносните сражения н а Източния фронт, 
най-сетне - за съдбата на короната. 

1 През 1943 г. В анче Михайлов, който събираше кадри и се 
готвеше за генер алски пагони, пусна слух , че се е срещал лично 

с Хитлер и получил одобрение и помощ за организ иране на маке 
донска арми я. РО ведна га се зае да открие истината. От бъл гар -
кия пълномощен министър в З агр еб се узна, че В анче Михайлов 
·е е свързал с_ немското командуване в Белград и настина е ход ил 
с Германия. J-io там не се ср ещал с Хитлер, а с друго отговорно 
лице - решило се армията му да действува само в Гръцка Маке 
дония. Негов представител дойде да преговаря с генер ал Л укаш. 

След войната В а нче Михайлов се . укриваше в различни стра-
11н. Наскоро в. „Македонска трибуна" в САЩ публикува н егови 
11зявления. 
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ИГРА БЕЗ ПАРТНЬОРИ 

. , ашпионажа Делиус виждаше не само :Успеха на контр агентите н а п ротивни ка, но и в уме-
в разкриването на никовата мреж а , з а да се полу-
лото вплитане в против поставе ните J1 задачи и хората, 
чи пълна светлина за вличаше в играта със 
участвуващи в нея;ГОсобе1~ чсе~-1 Хе идваше от успехите , 
заловени радисти. ова ув 

прн отделни случаи . които постигаше 1,941 годи н а 1 1яколко български еми-
През октом ври С съ1оз бяха прехвърлени 

еещи в ъветския · , гранти, жив . лт бо р ба с немците . В една от 
в Българи;~, за да вод а з а малодушен и обхванат от 
групите радистът с: ок ~то дея ние : уби двам ата си 
страх, извърши н а и- по~л пол ицията. Узнавайки за слу-

~~~'гд:л:усс~-1 е~!~~1~~1~ с:т~а~,~о~~:l п~~ю1/ ез~ер~g~~~-Р.N~ 
ма нищо до р азр а огванс всичко в пълна 
негови указания полицията за п ази 

тайна.. Д ве нага прегледаха ра-
Специалистите н а елиt~ве"'~кия съюз . Те устано-

диостанцията, донесенД от с че' това е радиопредава
виха и доложиха на елиу я' п и годена да работи при 
телна и приемател н~п~~аина~ие~ а~регат с бензиново мо
всякак~и условия . е 6ходимия електрически ток. За
торче и предаваше н о б еше ч е ста н цията може 
ключението на специалиспл1:~1но j)а~стоя 1-тие и агрегатът 

поддържа връзка на да И сни да от електрическата мрежа. зп . 
я прави независима а дошла с таз и радиостанция, вероят
ха още, ч е груп ат , 
но има възложени по -особ е ни задачи . Д . 

форма по него време е С учтива молба, каквато с българска~а по-
аше в отн ошенията си лиус използув · едприем ат никакви действия, 

лиция , изиска да не се пр По отношени е на ра4иста 
несъгласувани лично с него~аксимални грижи, за да ·се 
настояваше_ да се пропвят JI ешението му е пра
затвърди в него убеждени ето," Ч:а р изпадне в някаква 
вилно. Поради опасност:а_ :г~и винаги да има подходящ 
психическа депресия, при н" ойто да му оказва съот
български цивилен пол ицаи, ~е извършват внимателно 
ветно влияни~·т:Л~r~п~~~~~в~~ списък на въпрос~те . Що 
и по предвар е на немски представител, 
се отнасяше до явното участи -
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r,1
: к в да не се ДоiiуЩа до радиста 8ез негом сЪt'Ла сИ е. 

„По-добре цялата работа да се върши чр ез нашите 
11риятели българите" - каза той н а директора на ПОJJИ· 
/(ИЯТа. 

Планът на Делиус предвижд а ше да се отпочне ра
;шо11гра със Съветския съюз, за да се р азкрият съще
ствуващите групи и тези, които допълнител н о ще дой
дат. Строго подбрани полицейски разуз н ава чи от Ди
рекция на полицията се заеха с изпълнението на пла
на. С помощта на предателя радист беше установена 
радиовръзка със Съветския съюз и в етера поJJетя шиф
рована телеграма. С нея мoJJexa да се дад~ на групата 
връзка в България, тъй като без такава не може да 
започне изпълнението на задачите. Накрая се пр едJJа 
гаше срещата с човек от България да стане на шосето 
между Севлиево и Габрово, два и половина километра 
от с. Яворец, определяха се ден, час и опознавателни 
знаци. Без да подозира предателство, Центърът прие 
предложението, основавайки се на пълното доверие в 
подбраните хора. Ръководен от грижата з а хората, как
те-1( за да постави в по-голяма сигур ност групата, Цен
търът рискува. Нареди на съществуващата р азузнава 
телна група в Пловдив да изпрати човек за установя 
ване контё.кт с парашутистите. Так а б еш е уговорена 
дългоочакваната от ДеJJиус и българшата ПОJJиция сре
ща на „съветски паращутист" с неизвестен пратеник. 

За мястото на срещата бяха взети специални мерки, 
за да не би случайности да предизвикат подозрение у 
неизвестния пратеник. Полицейските началници н е 
предприеха никакви действия в определения есенен ден. 
В късния час само пет-шест души се гушеха из шуб
раците, въоръжени и готови всеки миг да се хвърJJят 
върху лицето от Пловдив . А ролята на „съветски п а ра
шутист" играеше софийският таен полицейски агент 
Иван Зеленогоров. 

Нищо неподозиращият български патриот Павел 
Нончев беше тръгнал за Севлиево с неудър)!,имото ж · 
лание да изпыши толкова важната за делото зада ча. 
Той беше доволен и развълнуван, че именно н ему беше 
възложена тази отговорна среща. Та кое ли бъл г а рско 
сърце не би туптяло от радост, щом е ратувало за 
б~)л гаро-съветска дружба, щом е виждало в н ея опора 
в освободителната борба, и изведнъж поверително му 

\ О, Б юро „Д-р Делнус" 
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съобщава'!', Че трябва да отиде И се среЩi-!е с .ftPYI'a p, , 
дошъл от Съветския съюз. 

Пътувайки с влака, Павел Нончев на няколко пъти 
премисляше грижите, които ще прояви към непознатия 

герой, оставил семейство, лишил се и от личен живот, 
за да дойде от далечната зем я и се включи в борбата 
заедно с хилядите борци срещу фашизма тук в роди

ната ... 
Всичко вървеше точно п о уговорката . Очакваната 

среща се състоя. Едини пт - бъл гарският полицай, под
ходи към нея с упл ах а . Скооа ваш го страх и действия
та му станаха неуверешr . МиСJ1 еш е повече за личната 
си сигурност, от1{ОJ1 кото за оч аква ното от Нончев топ
ло отношение . Не успл да QЛ з в ролята си, но извър· 
ши исканата от 11 го п дJюст. А стъп ките на Павел 
Нончев бяха см еJJИ и едва при криваха вътрешното му 
вълнение, породено от любовта към брата . Но опитното 
око веднага забеляза неестественото из р ажение н а ли
цето, на което току-що даде паролата за връзка. Без 
да може да реагира, в ~ъщю1 момент няколко коварни 

удара по главата го повалиха и полицаите се нахвър · 

лиха върху му. 

Няколко часа по-късно уведомих а ДеJшус - „пти
цата влезе в кафеза ... ". Настроението на немеца re 
повиши от успеха на полицията. Това з абелязаха всич
ки от постоянната му компания по в рем е на вечерята 

в ресторант „България". Никой от присъствуващите не 
разбир аше причината за рядко хубавото разположение 
на Делиус. Той беше весел, з а щото знаеше, че в късния 
нощен час две коли се движат към Пловдив . В една
та - директорът н а полицията Хр. Драголов пътуваше 
от София, а в другата отвеждаха задържания Павел 
Нончев от Габрово в ПJ1 овдив. Директорът на полиция
т,~. беше нетърпел и в. Ис 1<аше да стигне по-бързо, за да 
нt:· изпусне нищо от „п есента на птицата". Тя действи- ., 
телно запя, но за раз питвачите песента И приличаше на 
тази на п апагаJiа. Павел Нончев каза само едно : „Дой
дох да прибера наш човек." Насърчени от отговора, 
инквизиторите бързах а да узнаят колкото се може по
вече. Но Нончев поt1таряше, че някой си Петър Иванов 
от Пловдив, с когото преди няколко дни случайно се 
запознал, го е натоварил с това задължение. Сам ИJIИ 
със срещнатия парашутист, в 18 часа на 17 октомври 
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11 11 трябвало Да бъде в бозаджийница „Бяла Станаа в 
1 pa;L Пловдив. 

Час и половина чакаха напразно полицейските аген
'111 в бозаджийницата с надеждата да заловят П. Ива-
11оu. Заедно с тях беше и задържаният. Възбудени от 
11 :1мамата, р азярените полицейски агенти подложиха 
1 l ончев на жестоко мъчение . Пребит от бой го откар аха 
11 . офия, където в продължение на два месеца продъл
ж11ха да го разпитват и инквизират. 

За неуспеха от следствието Делиус обвиняваше по
J11щията. Не умеела да разработва и провежда правил-
11<:1 тактика на разпитите. „Провалиха ми такава хуба 
ва опер.ация - често се ядосваше той пред помощника 

·и Клаихампел. - Не биваше да се бърз а! " 
Делиус винаги разсъждаваше от мястото, което зае

маше, и никога не приемаше грешките върху себе си. 
„Грешат изпълнителите" - бяха думите, които постоян-
1го повтаряше на Jlодчинените си. 

Пав~. Нончев неизменно поддържаше избраната ве
•1 е верс · . Никаква тактика, никакви инквизиции не за
·тавиха мелия карловски р аботник да каже истината. 
Неговата твърдост и решимостта му да отдаде силите 
си за социализм а, изпълнявайки в тези тежки времена 
своя интернационален дъJir, го бяха поставили в услу-
1·а на съветското разузнаване. 

За Делиус и полицията работата приключи с интер
нирането на българския патриот. А Павел Нончев ус
пя да спаси своите другари от разузнавателната гру
па в Пловдив и макар и интерниран, беше доволен, че те 
продължавах а да изпращат по етера така ценни за Чер
вената армия .сведения за немските войски в страната. 

Немците докараха в България специални апарати за 
" а сичане и разкриване на радиостанции. При тогаваш
l(ата система на работа се налагаше да се прекъсва 
токът на различни райони в града и по този начин да 

определи участъкът, в който действува радиостан
rщята. Все още никой не е проучил колко радиостанции 

~!мало в България през Втората световн а война . Съ
/l, ики обаче от изнесеното досега, се вижда, че доста 
"! а нции - са работили непрекъснато през целия период, 
. да бъдат разкрити с· технически средства, а и при 

IJ.1 · критите в повечето случаи това ставаше не по тех
ш1ч ки път. 
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Веднъж хората на Делиус засяi{оха една радиостан
ция във Варна . Те установиха , че се намира на ул. Ма
дара № 5. Разработиха специален план за залавянето 
'1а радиста в момента, когато пр едава сведения. Опе
рацията този път се водеше orr немците. Делиус изказа 
предположението, че бъ.п гарските полицаи може бь ще 
преценят това като акт н а н едоверие, но случаят го за

ставяше да не обръща внимание на евентуални вре
менни настроения, още п ов че , че добре му беше из~ 
вестна раболепието им към Германия. 

Ето и подробностите : 
Рано сутринта, в 3,30 часа, н а 20 февруари 1943 го

цина немски и бълга рски полица и нахлуха в дома на 
ул . · Мадара № 5. В това в р ме Зара Стайнова завър
шваше радиопредава н ето , с ко то уведоми Центъра в 
Съветския съюз, че във В а рн а са пристигнали нови 
немски и хърватски военни ч асти . Чу .т~ а шума, тя свали 
инстинктивно слуш ал ките , пъхн а Шl'фроrр а мата в паз
вата си и посегн а да скрие преда вателя . Но погледът И 
обходи малката стая и изведнъж срещна смразяващите 

очи на полицая, който с мигновен удар строши стъкло

то и из никна в рамката на прозореца. Гордо вдигнато
то лице на младата жена респектира за кратко нейни
те врагове. Един от германците се поддаде пръв на 
омразата си и удари Зара с опакото на ръката си през 
J1Ицето, сякаш да я накара да си з атзори очите. 

- Нямате право да ме удряте! - тихо, но решител
но з аяви Зара. - Аз съм българка , а вие сте чужденец, 
германец! Аз съм у дом а .. . 

Разбира се , Зар а беше арестуван а и отведена в по
лицейския участък. Заедно с нея отнесоха и предавате
ля. Станцията за млък н а . Т а м, в Голямата земя, нейните 
далечни при ятели н а пр а :'! НО щяха да очакват призив

ните И сигн ал и . Стан а :i толкова мъчно, сякаш беше 
умрял близък човек. 

Към мъката И се приб авяше още една тревожна ми" 
съл: „Ами ако Мил к а дойде в къщи?" Тя знаеше, че 
тази сутрин в 8 ч аса т рябв аше да дойде при нея Милка, 
за да поправи радиостанцията. Домогнеше ли се и до 
нея с лапите си вр а гът, ще се провали още една радио-·, 

•2танция в Пловдив, чиято радистка беше Милка. 
Делиус не подозираше, че случайно е попаднал на 

една добре организирана р азузнавателна група, ръка-
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111J) l н а QT Гино Георгиев - той и жена му Милка бяха 
11р 'минатt през специални шко.1и. У не меца събудиха 
1:113ист ишщиативата и активностт с. н з българския ра-· 

: 1у · 1н а вач, който не само умело се криеше под името Пе-
1 ·ър Владимиров Мирчев, но и беше успял да създаде 
llllC радиостанции в такива центрове като Варна и 
1 (ловдив. Делиус заповяда, щом з адържат Гина Геор-
1 ' 1 1 с в, веднага да го уведомят, з а да се ср ещне лично с 

н го. Но отново трябваше да преглътне ха п а н а разо-
1 1 арованието. Желанието му не можеше да се осъщест · 
ви . Гина Георгиев беше преминал в нелег алност . 

С двете радиостанции в ръцете си, Делиус ре'ши да 
1 · и използува за игра със съветското разузнав а не . Н его
оите хора заедно с българските полицаи не жалеха в р е 

ме и грижи, за да пречупят Зара и Милка и ги з аста
оят да се подчинят и вършат онова, което е по волята 
на полицията. И когато най -сетне се убедиха, че двете 
жени са сломен& и безропотно ще изпълняват техните 
искания, пристъ иха към една от опасните си игри със 

съветското разуз аване. 

Апетитът на немците се подсилваше от ф а нта стич
ните предположения з а подмам ва не на някпй съветски 

разузнавач, за предава не н а дезинформация за н али
чието на немските войски в Бъл г а ри я и т . н . Те много 
добре знаеха, че играт а може да бъде сполучл и ва един
ствено ако самият радист участвува в нея. В секи р адист 
си има свой почерк, добре из вестен н а прием ателя , и 
този почерк трудно може да бъде използуван от друго 
лице. 

Немците съоръжиха радиостанциите и като получих а 
съгласието на двете жени, решиха да действуват. Милка 
отведоха в една вила на 5- 6 километра от Пловдив . 
Предаването се ръководеше от германец. Охраната бе
ше също германска. Делиус беше решил операцията 
всецяло да се оглавява и осъществява от негови хор а . 

Никакъв българин нямаше достъп до вилата. Немецът 
предаде на Милка текст на телеграма, която следва ше 
!\а се шифрира и предава. Тя разучи сведенията , 1юито 
трябваше да шифрира . Наглед те не се р азли чаваха от 

11 ез и, които толкова пъти беше изпр ащала. Но сег а 
трябваше да предаде Jiъжа. Какво да пр ави ? 

Тя можеше да избира : направо да откаже , което ще -
1 1 1с да доведе до нови страдания, ил и привидно да се 
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съгласи с условията на герм анците , като ги измами. Не 
е трудно да се избере първото, защото всъщност тя ня
ма какво повече да губи. Но участието И в играта в дей 
ствителност означаваше живот! Нея не я напусна вяра
та, че вместо да излъже Съветския съюз , чоже да успее 
да предаде едно последно съобщение до своите другари. 
да u им каже, че е в ръцете на врага, но още живее. Спо
коино и методично Милка започна шифрирането . Наве
дена над листа, за миг тя като че ли стан3 предишната . 

Свърши шифрирането и предаде материала на немеца. 
доволен от нейната а 1<уратност, той прояви великоду
шие . . Нареди да И се подr1есе кафе и учтиво И предложи 
тази вечер да си легне рэпо, ::за да бъде бодра за преда
ването. 

В стаята , където б ше ин талирана радиост-анцията,, 
остана само немецът ра;нrст. В полунощ Милка беше 
пред радиопредавателя. Нагласи го на вълна 46 метра 
и сложи наушницит . Вм~сто мили я ста р „Телефункен'" 
пред нея стоеше по-сложна и по-силна радиостанция. Ле

ко се усмихна. Чудесно . .. НемцИте се бяха самоизмами
ли. Колкото и да искаха да представят, че апаратурата е 
изготвена набързо и скрито от врага, то звукът И ще се 
отличава. Констатацията успокои радистката . 

Милка уверено сложи ръката си върху ключа, защо
то вече беше намерила начина за измама на немците. 
Тя чу знаците на Центъра, познатите скъпи знаци. та й
ния глас,. които неуморноТI-р.о.рязваше нощта над конти

нента и шепнеше в ушите И : „Ние мислим за тебе . Ти 

си далеч, но ние не те з абравяме! К:<tкво става с тебе? 
З ащо мълча толкова дъл го вр ме? Отговори ни!" 

Нощ след нощ гласът я беше търсил, но тя не мо
жеше да извика: „ Бр атя , жива съм , пленена съм! Ела те, 
помогнете ми! Братя , мисля з<1 в а с!" 

Милка трябва ш да се изтръгне бързо от :Мислите си . 
Видът на немеца, седн ал до нея с науrirшщи, я сепна. 
Можеше ли да улови мислите й? Студеният му и безжа
лостен поглед, втренчен в лицето И. Несъмнено: ако· не 
започнеше да предава, той ведна га ще я удуши, ще я 
.:пшвидира. И тя отговори със · знаците на своя предава
тел. Беше уверена, Ч"' там да.леч на Съветската земя, 
чули нейните призиви, р адистите ликуват и предават от 
~:ста на уста новината: „Семейството отново заговори!" 
.::~ наеше, че както немецът следи пулса 1-1а предавателя, 

г- --- -, 
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1 а1 а\ и оттатък приятелите И следят пулса на нейното 
r1p д~ва н е. Чакат да чуят бързото 11 темпераментно пре
;~ а оа 1-re. 
М~ждувременно Милка беше мислила как да измами 

11смщ{те още преди да !3,ГJезе в радиовръзка с Центъра . 
,, Само една хитрост е неп.оста1ъчн а ! " -- ыислеше често 
п1. H <i нея И бяха добре известни кодът и шифърът, с 
1<оито работеше Зара. Тях тл използува сег а, когато 
шифроваше телеграмата на немците. И когато беше на 
ключа, пусна в действие втора хитрост . Р·ьката И баrзно 
и сигурно чукаше на морзовия ключ знак след знак, 

удар след удар. След предаването на посJ1едните знаци 
гя облекчено се отпусна . И германецът свали наушни
ците и избърса потта от челото си. По лицето му се че
теше задоволство. 

Делиус считаше, че играта е започнала и нареди на 
своите хора да продължат да предават сведения за Съ
ветския съюз . Искаше също л.а му предложат някое по

интересно сведение, което ()и заинтригуuало особено 
много русите. А в това време в Центъра съветските спе
пиалисти-радисти, които работеха с Гино, считаха опре
делено, че на ключа има нов оператор . Освен това съоб
щението беше шифровано по странен начин. 

Половин месец немците на пр азно чакаха да получат 

някакво съобщение от съветска страна. д~лиус схвана , 
че е изигр а н. Упрекваше се, задето е уведомил и Берлин 
за тази игра. Оттам проявиха особен интерес и не изпус
каха случаите на връзка с него, з а да го попитат за хо

а.а и развитието на това мероприятие. Той не допускаше, 
че зад привидната наивност ш1 бесарабката Милка Пе
трова Владимирова се криеше твърдостта и съобрази
телността на българката Свобода Михайлова Анчева. 
I-Iейния баща българските фашисти бяха убили през 
Септемврийските съби1 ия, дъщерята продъпжаваше бор 
бата. 

Делиус и особено неговите хора, конто непосредстве

но учэпвуваха в играта, се надяваха, че 1 1.1.е се свържа1 

ъс съветското ра зузна ване чр ез радиопреда вателя на 

За ра . Съгласието на Зара да влезе във връзка с Uен. · 
търа беше подложено от немците на шателна проверка . 

Всяко нейно движение беше поставено пол строгото око 
на немските спепиалисти. Първия път тя наисти на не 
мо.rка да осъществи връзката с Центъра . Нем ците опа-
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наха с впсчаr.оение; че радисrката вложн много Lpa-'~ 
ние, но атмосферните условия попречиха , а вс'Iiщност „ 
Зара не настройваше приемник а както трябва. Н6 тя бе-

'1 ше уnерена, че по този начин дълго няма да може да 
мами немците и ето защо и зм ени поч е рка си. Н~мците 
много трудно можеха да открият това, което бещ~ ле~но 
забележимо за приятелите И nт Голпмата земя . От Цен
търа веднага разбраха играта и не отговориха на ней
ните „напразни" молби и н а тоява ншт. 

Немците нямаха конкретни ф а кти, за да обвиняват 
Милка и Зара, те само подоз ир аха, че са ги измамили, 
но как е станало, не узн аха . 

Идейната зрелост н а те и дв е жени им даваше сила 
да се борят и изтърпяват н са мо инквизициите и гаври
те, но и повече от година да жи в е ят с мисълта, че всяка 
вечер мог ат да бъдат и Г! 'Ы1Н е 11и мъртните им присъди. 
Техният бор ч ески дух и п ломнм а вол я им помогнаха 
ла посрещна т 9 септе м в р и 1944 годн н а с открито вдигн::~
ти чела . 

Колкото и да му беше 1-r елрнятно , Делиус все повече 
се убеждав а ше, че срещу германците в България дейст
вува добре организирана сил а. Разрушаваха се с взрив
J!И материали железопътни .1инии, запалваха се бензи
нови резервоа ри, и то в повечето случаи предназначени 
за немските войски. Започнаха палежи на сено, кожуси 
и други стоки, предоставени Ja нуждите на германската 
армия. Засилваше се съпротивителното движение, заче
стиха нападенията на общинн, предприятия- от партиза
ните. Според Делиус Бъл~<ата комунистическа пар
тия явно взем аше м е р ки з а психологическа подготовка и 
закаляване на своите ч лено ве и съмишленици чрез сабо
тажюr действия и з а д а бъда т в състояние да участвуват 
в р ешителен уда р с р щу влэ сттR . 

Въпреки р а зличнит мерки и опити Делиус все още 
ае можеше да пр есече и зтич а нето на важни военни све
дения за Съветския съюз . „Руснте са се погрижили и съз
дали своя мрежа в Бълга рия, която все още не можем да 
обхванем." Той често и рич аше тези думи пред своите 
помощници. Макар оnнтите з а радиоигра с руснаците 
да не даваха резултати, Д лиус не се отказваше от тях. 

Има моменти, когато неуспехите пораждат силно же
лание „да се опита още веднъж ". Всеки нов опит започ
ва с една вътрешна убеденост за предстоящия успех. С 
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, ,, •л иу с ставаше нещо подобно. Неуспехите го тласкаха 
1<·1,м но ви действия, настойчиво, упорито. Болезнената му 
11р !) е сионална гордост го тикаше и той предварително 
11 р сдвкусваше удоволствието от онзи момент, когато 

може да се усмихне и с удоволствие да каже на свои~~ 

11 р от~1 вници: „Господа, научете се да работите по-чисто. 
От1итният резидент Делиус знаеше какво биха зна

• 1 1 rл и тези думи за съветското разузнаване. Тук вече ра
юта та не се свеждаше само до конкретния провал, а 

трпбваше да породи толкова много въпроси и м ерки, че 
1 1t' н збежно да доведе до отвличане на вниманието и от
l i J 1О 1rяване на силите , в друга насока. 

В Берлин бяха засекли една радиостанция, излъчва-
1 1 1 а сйгнали някъде от Балканите. Установено беше, че 
т ;; з и · ста~ция влиза във връзка с радиоцентъра в Мо
с 1ш а. Немските специалисти след известно време откри
~ '1, че търсената радиостанция се намира п София. До-
1\ А раха специални пеленгатори. Те денонощно държаха 
1юд контрол вълната, на която работеше радиопредава
телната станция. Ден по ден, час по час кръгът се стес
ш1 ва ше около сградата на улица Цар Самуил No 29. 

В същото време, нищо неподозиращ, радистът не
с rъчно манипулираше и просто кълвеше l пръстите си 

1 ю зумера и в ефира излитаха неравномерните морзови 
: :пуци. Елефтер Арнаудов - така се ка зв аше тои, из-
1 1ра щаше на Москва много важни сведения за разполо
же 1-rието на германските авиочасти в Българитт. Самоук, 
то й нямаше обработен почер к на радист. Опитните ра-
1 1 1 1 сти може би биха се надсмели на неуме:1ата му ръка. 
j a българския патриот б еше същес~вено едно - той пре-
11, а ваше важни сведения за N\.осква. Пр;ди всичко те 
т рябваше своевременно да стигнат, за да оъдат полезни. 
А р наудов беше от онези хора, които, обхваfiати от чувст
вото за изпълнение на своята задача, не обръщат внима-
1 1 и е на другите неща. В тези тревожни и опасни времена 
то й продължава ше неумсримо и последователно да cъ
(J 1 rpa и преда ва сведения с удивително трудолюбие. От
l l С'Л НО взети, тези данни мпого пъти в денп на предаване

то изглеждаха дребни, даже нез начителни. но събрани 
1: 1<1 ая на месеца или годината, те ставаха един широк 
1 1от к от информация, която осветляrа много страни от 
; 1С' i'11r остта на немците в България, особено във военната 
,()11в ст Арнаудов беше във връзка със съветското раз-
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узнаване още от лятото на 1939 година . В ече не можеше 
да пресметне колко пъти е стоял з ад апарата, внимател
но приведен, както и тази януарска вечер на 1943 годи
на. Арнаудов продължаваше все така да чука на стария 
американски апарат ,.Джек". П ри това кварцовите кри
стали на апарата бяха повред ни и ·гой б еше принуден 
да работи н а плавен ди а п азо :1, което го г:тр инуждаваше 
да се задържа по-дълго в еф и ра. 

И тази нощ, както вин аги след з авършване на преда
ването, Арнаудов завърза радиопреда вателя в шарена 
домашноткана покривка н п рез едно отвърстие на ко
мина го постави в граде 11 ат а п е ч ка. А шифъра сви на 
малки масурчета и ъщо крн под вуrчкела, опасващ 
масата-тезгях. Доволе н от пр даденото в Москва, Ар
Еаудов прека ра нощтD сп кой1ю . 

Сутринта бдит лн ·то му 01<0 з абел яза , че срещу къ
щата им стои чов к и наблюдава . Съмнението поражда
ше т р евога . Настъпвяха мъ rнтет 1и часове. Не( Арнаудов 
си внуш ава ше споко й ствие н сам вннм ателно се прове
рява ше. Ско р о се убед и, ч е н ;:~ ма за блуда. Проследяваха 
го н авспкъде, и на работа , и rю ул иците. О пасността бе
ше надвиснала над него. Той веднага предаде в 1vlосква, 
че се намира под наблюдение. Оттам му наредиха да 
пр екрати работата. Дните те11 аха. Нишо особено не се 
случваше и някак си Арнаудов се успокояваше. Може би 
полиuията им а вин а за това - беше преминала към по
добре замаскирано н а блюдение. Успокоението отдалеча
ваше опасността и страха, а и бдителността постепенно 
заглъхваше и неусетно надделя стр е м ежът да продължи 
започнатото дело. ~повече , ч е н а фронта всеки ден 
з а гиваха толкова хо р а, какво е смъртта на един човек ... 

Арнаудов за поч н а отново да предава сведения за 
Москва . Но и n олиuията, подтикван а от немuите, вър
шеше своето. Наблrод нието продължг";заше, записваха 
радиопредаванията r та Ар н аудов 

На трети а прил 1943 годи на Арнаудов излезе от дома 
си сутринта, за да отид 11 а работ а. Точно на пресечката 
на улиuите Цар Самуил и Солунска ( сега Ва сил Кола
ров ) върху него връхлетя един полиuейски агент и му 

, нанесе боксов удар no лицето. В същото врем е и група 
uивилни полиuаи се струп аха около му и го задържаха. 

Ведна га го отведоха в дом а му , напр авиха обиск, преро
виха всичко, но нищо не нам ериха . След това го закара-

154 

· п в Д 11р екuията _на полицията. Там Арнаудов беше под· 
.1 1 ожен н а физически и морални изтезания, за да го при-

1 1удят да признае вината си. 

Доктор Делиус щблизо следеше цялата операция 
11 о а рестуването на Арнаудов . Той беснееше от яд, че 
прн обиска на квартирата не са намерили никакви ули
•1 <1 ва щи неща. Даже в раловора си с директора на по
.111щията невъздържаю) направи остра бележка . Делиус 
11 з прати свой човек в полицията, непосредств ено да оказ

на помощ при р аз слеµщ1нето на Арнаудов. Не подбира
ха средства за насили~, 1;.зползуваха данните от наблю
flе нието и засичане110 на радиостанцията . А р_~ а удов бе
ше принуден да приз нае част„ от своята деиност . При 
повторния обиск Делиус, нямаики вяра в 11слнцията, и з
п р ати свои разузнавачи да уча ствуват при пр~търсва

нето . И когато бяха намерени скритите вещи, тои не без 
основание обвиняваше полицейските агентн в некадър
ност дори да правят обиски. 

Заедно с Елефтер Арнаудов бяха арестув а ни и Ни
кол а Бонев, Страшимир Анастасов , Петър Абаджие в, 
Васил Дачев, Владимир Переновски, Алею.:андър Вита
нов Богдан Бонев, Анге.п Йотов и др. 

Дължа да обясня, че споменатите другари са за ема
л и длъжности, позволяв а щи им да имат ;;:с стъп до ши

rок кръг данни за летищата и състоянието на авиация

та. Техните сведения с а давали възможност продължи

телно време съветските другари да з ная~_· точното с,ъ~ 

стояние на немските и българските авиочасти на тери10 

рията на България и тяхната въоръженост и боева го
товност. 

Възможностите на групата са били големи и всички 
нейни членове самоотвержено, пропити от чист и~еали~ 

зъм и непреклuнна вяра в Съветския съюз, достоино с 
изпълнявали своя дълг . „ 

Делиус си даваше сметка за разузнав~~елните деи ~ 

ствия на тази група, затова побър з а да я оrJvзв реди. Н~
личието на подобна организирана група , както и неи

ното поражение го накараха да си направи сериозни из

води и по'ГвърДиха още веднъж пр еДJположението му, че 
Съветите са изградили сложна и необхватн а по р азмери 
разузнавателна мрежа в България. Желанието му за 
п адиоигра не беше се изп арило. 

Нареди радиостанцията на Арнаудов да бъде занесе· 



на в Дирекцията на полицията. Арестуваният беше за
ставен да я инсталира. Дадоха му да шифрира една те
леграма, изготвена от поJJицията, и да я предаде на 
Москва от свое име. Арнаудов беше разбит психически 
и премазан от бой, с изкъртени зъби, нямаше сили да 
се съпротивява. Някак си несъ нателно започна да ши
фрира. Увлечен от шифрирането, все още не си даваше 
сметка за подлостта, към J<оято го тикаха неговите ин
квизитори. Когато завърши шнфрирането и му казаха, 
че тази вечер лично ще np дэд шифрограмата, той по
чувствува лъха на предателстuото. 

Арнаудов беше уверен, ч конто и друг да предаде 
шифрограмата в Москва, оттам веднага щяха да раз
бера;, че това н"е е той. Но сега съветските му другар)1, 
с чиито пулс тон живееш толкова години, щяха да бъ
дат измамени от самия него . Как да rи предупреди? То
зи въпрос забушува в глав ата му. Мислите му се дви
жеха в някакъв кръrовъртеж, от който не можеше да се 
излезе. Наистина ли няма ше изход? Неутолимото жела
ние да намери път з а спасе11ие пречеше на спокойния 
ра змисъл. Оставаха минути до сеанса, а все още Арнау
дов не можеше да реши как да постъпи. Имаше момен
ти, !}оrато виждаше единственото решение в това, явно 
да съобщи за арестуването си. Но веднага отхвърляше 
този вариант. Той щеше повече да отежнява положение
то му. Заведоха Арнаудов пред радиошредавателя. За
повядаха му да почне. Зад него стояха двама агенти, 
които наблюдаваха да не Пfнщ.аде нещо друго. Трепе
рещата ръка на Арнаудов подреждаше з на ците на мор
за и в ефира полетяха звуците . Вътрешно той беше до
r.юлен и даже радостен, з ащото с цялото си премазано 
тя.rю чувствуваш Е. пулса н а съветския радист и му се 
струваше, че долавя пулса па столицата на социализ
м а - - Москва. Едновр менно с дадения му текст Елеф
тер беше отправил вмъкн ати в предаването предвари
телно договорените сигнали за опасност. Сеансът свър
ши. Москва не отвърна нищо . Следващат11 нощ пак з11-
ставиха Арнаудов да преда ва. Така играта продължа-

. ваше няколко дни. А Москв а само прю~маше, без да 
предава ... 

Доктор Делиус беше из гуnил играта . И този път ня
каква непреодолима сила беше го лишил:~ от възмож
ността да подмами своите противници . Злобата си MQ-
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ж, а удо13Леtмри чрез 6съждането на смър1, и e!{Зe1<y 
ll 1rnт't на Елефтер Арнаудов и Никола Бонев. Двамата 
l'(' P и загинаха от фашистките куршуми, отдавайки ce-
1t' си в голямата борба, която донесе свободата на Бъл-

1·11 рия. Другите подсъдими получиха различни присъди 
11 13 з атвора дочакаха народната победа. 

Апаратът на Бюро „Д-р Делиус" и българските поли-
1 ~йски началници се радваха на успехи в работата си 
1 ю линията на контрашпионажа. Бяха разкрили няколко 
групи, работещи за Съветския съюз. Беше арес~уван 
Ллександър Пеев, известен столичен адвокат, които в 
11родължение на няколко годнни изпращал много ценни 

соедения за Съветския съюз. Големият кръг от лични 
11ознати, особено от зисшите военни среди, бил постоя-
11ен източник за неговата 11нформационн2 дейнf'с-:- . Пове

чето от познатите му разказвали на Пеев тайни несъзна
телно, но един-двама работили с пълното съзнание, че 
даваните от тях сведения са предназначени з а Червена
та армия. 

Арестуването на Алексанлър Пеев беше извършено 
два дни след задържането на радиста Емил Попов. По
следният беше уловен по време на работа с радиостан
цията, предавайки сведения за Съве','ския съюз. Сведе
нията бяха събрани и шифрирани лично от Пеев . Попад
нали на „голяма птица", шефовете на българската по
Jrиция решиха да проведат сами игра със съветското 

разузнаване. Искаха да покажат на Делиус, че могат 
да го надминат в триковете. Набързо разпитаха Пеев 
н с кола го отведоха в дсма му, поставен под силна 

вътрешна поли1Lейска охрана. 

За Делиус тази постъпка беше странна и наивна, 
още повече, че от поведението на Пеев пред полицият2 
се виждаше, че той не се е р азоръжил, за ца може да му 
се вярва. Българските полицаи, като се увериха, че тях
ната игра е безрезултатна, пристъпиха към други мето
ди. Прц един от разпитите на Пеев присъствуваше и 
нзвестният на българския народ главорез генерал Кочо 
Стоянов. Полицейските началниuи пре;:;,полагаха, че са
мото присъствие на генерала ще въздейств) ва психиче

· ки на Пеев като бивш военен. Кочо Стоянов изливаше 
цялата си истерика върху арестувания, но и това ~е по

могна. Въпреки някои явни доказателства , че опр;деле
l!И лица са били свързани с АJ1ександър Пеев, тон про-
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ДЪЛЯ<а tзаuiе Дii 1'върдИ iipeд Пo.ilИ LiJtxta , Че cllм е съ~ 
бирал сведенията, и то по начини, н еда ващи възможност 
на събеседниците му да се досещат з а специалните му 
интереси. Предположението, че интелигентът Пеев бързо 
ще бъде сломен и ще търси спасе ние по пътя на разкая
нието, се оказа направено, без да С<'О познава добре чове
кът Пеев. Когато заплахите, ш а нтажите, побоищата и 
инквизициите не помогн ах<~, Гешев реши да използува 
друг трик. През една тъ\1на нощ със з акрита кола из
ведоха Пеев извън София за ра з стрел. Гешев му дава
ше възможност да помисли и обещанието, че ако про
говори, ще отмени р азстl) ла. Три нощи Гешев извеж
даше за „раз стрел" Алек а ндър Пеев, без да получи 
желания резулта т . 

Александър Пе в б ш р а з трелян няколко месеr(а 
по-късно, н а 22 ноемв ри 1 94.З година , б ез да провали 
връзките , а те б51ха пов че от десетина. Твърдостта му 
на революционе р сп аси от р азстр ел още няколко души. 

Шефовете н а българск!1та полиция бяха включили 
в „играта" с Пеев и неговия радист. Те очакваха голяма 
игра с Москва по етера, в която важна роля трябваше 
да играе Емил Попов. Отначало той доста се колебаеше 
да приеме, или не, но след като прецени, че зумерът ще 

работи под неговите пръсти, се съгласи. Българските по
лицаи имаха особено желание да провеждат голяма 
игра и станаха жертва на него. Силният им стремеж 
естествено намаляваше тяхнаq:_а__бдител ност. Те написаха 
телеграма и я връчиха н а Емил Попов да я предаде, да
же не се сетиха д а поставят при него специалист за 

контрол. Дово·лни бяха , че Попов без подкана седна 
на апарата в определ ния ч ас и предадl. ш1;фрограмата . 
Той се възползува от гла 1.:у в аното му доверие и предаде 
два пъти между на родния код з а чуваемост ( ·). Това бе
ше достатъчно за специалистите в Москва, за да разбе· 
рат, че групата се е провалила и че следва да се пре

късне връз ката. Емил Попов продължаваше да предава 
носените му от полицията т r:л еграми, а Москва мълче- · 
ше. За да изпревари р азкрити ето си, той търсеше начин 
как да избяга. И това му се отдаде. 

Резултат от играта нямаш е, но провалът на българ
ската полиция беше използуван от д-р Делиус. Случаят 
му даваше право ло-често да се на.месва в нейната ра· 
бота. Предвидливият немец, който имаше натрупан опю 
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11 н1 · i 111 1 остта с11 срещу cЪвetcko:ro разузнаване, rtиca tIИ <::• 
мt i JLO Дирекцията на полицията, в което съветваше: 
„ . ;1:1 и моят човек отначало Ви обръщахме внимание 
1 1 1 . р х у р азличните обстоятелств а , всJJедст вие на които не 

11 , 1 1 11шахме резултати от тази игра . Аз се съмнявам в 
1 11 · 1 i р е 1rостта на д-р Пеев, който иска да печел и вр е~е, .з а 
1101 11 редупреди връзките си. Затова съм на мнение10 1а-
111 1ш 11трашпионажна игра (Попов, Пеев) да не се про
;1 1 ,.1 1 ж и, още повече, че съ11етската станция от няколко 
111·11< 1 не изпраща вече така често сведения !\акто по-рано. 

Тъ й като знам, от друга страна, че I3ие добихте впе· 
1 1 1 1 тJ 1 с ние, че тази радиогрупа може да бъде във връзка 
1• тсрористически действия, моля да си вземете бележк:: 
' I(' макар и от германска страна да няма интер е.~ в таохl 
1 1 1 · ра аз съм готов да Ви окажа всяка1шо съдеиствие в 
(' ,11 у ч~й че искаТ>е да продължите играта, с цел да се 
у нс11ят'връзките с терорист~ите ." " 

Отново с присъщата си настоичивост Делиус пред
Jlа~ · а ше помощ, натрапваше съвети . Той "не носеше ни
l< : ~ ква отговорност за така неудачния краи на играта, но 
:111 себе си извлече още една поука ... 

Немското разузнаване в България търсеше навсякъ
ILС о пасните „болшевишки агенти". Могат да се разка· 
жят още редица удачни и н еудачни за Бюrю „Д-р Де· 
J!l ivc" случаи. При всички тях Делиус без каквото и да 
н~Ло стеснение се обръщаше към българското правител

< ' ТIЗО и предлагаше да бъдат съотв:тно въз1-1аградени не· 
l'ОВ ите хора. За изтезаваае и убииства на народни си
н ове германските фашисти искаха да получават бълг.ар~ 

' l<Н отличия. Коментарът е излишен. И все пак човек н~ 
може да сдържи възмущението си от това, че окупато
JУ ~ ,т, настанил се в чуждата страна под маската на съюз· 
1111к, за злодействата си срещу български борци окачва -
111 е на гърдите си български ордени. Ето само едно от 
11р едложенията на Делиус. · 

„ Поради изключителни заслуги в борбата срещу съ
н •тс ки агенти и тайни предавэтелни станции в България, 
11 ма м чест да предложа чиновете от моето ведомство да 
() · 1 ,Jl.aт наградени с български отличия: 

J Поручик Леополд Ензелайт, род. 19. 9. 1911 г. в 
P!i ,: нбу рг - началник отделение при извънграничната 
' Jl y>1 ба н а герм анското главно командуване. 
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2. Поручик Bept-tep Киил, род. 19. 10. 1919 г. в Ме~ 
д рсхайм Кройцнах - ротен командир. 

3. Вахмистър Ерих Холцхауер, род. 15. 12. 19 17· r. в 
Нидердилфен - Зиген - взводен командир. 

4. Подофицер Херберт Плесоу, род. 3 l. 7. 1907 r.· в 
Берлин - на разположение на извънграюr 1 tн ата служба 
на германското главно командуване1 ." 

Няколко дена след това писмо на Делиус из броените 
фашисти получиха български ордени, както ги получа
ваха и всички онези хитлеристи, за които той се за
стъпеше. Д-р Делиус предложи за награждаване с бъл 
гарски орден и Ото Вагнер, тоест сам себе си, и естест~ 
вено по„лучи такъ~...: .. 

„.~ -/;,,. ~ ....... 

ОБЕДИНЕНИЕ 

НА „Н А Ц И О НА Л НИТ Е С ИЛИ" 
·~. 

В началото на 1943 година настъпи коренен прелом във 
войната. Съветската армия нанесе небивало поражение 
на хитлерофашистите при Ста.линград. Бяха унищоженн 
22 дивизии, наброяващи 330 000 войници и офицерi1, 
огромно количество бойна техника И оръжие. Съветска
та армия премина в неудържимо настъпление, като на

насяше нови и нови удари на врага и освобождаваше 
окупираните области. В грамотата си до защитниците на 
Сталинград Рузвелт писа: „Вашата славна победа спря 
вълната на нашествието и стана повратен пункт на вой
ната на съюзените нации срещу агресията :' 

Всичко това пред11звика мощен подем на национално
освободителната борба на европейските народи. Разгро
мът на хитлеристите при Сталинград се посрещна с 
въодушевление от българския н а род. Изключително оже
сточени форми прие и неговата борба срещу царското 
правителство и цялата държавна машина. По внушение 
на Делиус и групата около Бекерле фашизираната бур
жоазия се запретна да потърси и други, по-резултат!jИ 

~'• .- _,_ 

1 По материали ·на полицията. 
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начини за f:ф6тйводействне освен Изrюлзупането на 11u
.'шцията и войската. 

Така с~ роди идеята за обединяването на „национал
ните сили . На е_дно от з аседанията на Съюза на запас
ните офицери в София под председателството на о. з. ге
нерал Вълков се взе решени е да се образува комитет на 
националните сили, който да поем е борбата против ко
мунизма. С.'!ед учредяван ето на комитета uбаче се раз· 
бра, че rенера.'lът е и скал да го и зползува за свои лич
ни цели. Същевременно м ноз ин а смятаха, че Съюзът 
на запасните офицери н е предста вля ва всички национал
ни сили и че борбата ср ещу комунизма не мо.же да бъде 
единствената му задача - трябвало да се воюва срещу 
масоните и англо- а м ерика н юпе а генти . РО считаше, · че 
с това обединен ие с п о~готвя ултр адесничарски пре
прат. Председателят н а Съюза н:r за па сното войнство 
Славейко В ас илев из прати окръжно до всн!lки про1вин
циални дружества , обяснявай 1\ н им, че идея та з а създа
ване "на комитета е л ично дело на некол цин а. членове на 
~?финското дружество. Регентът Филов също беше про-
111В това об едине ние, з ащото се страхуваше , че ако дой
дат на власт Александър Цанков, о. з. генерал Иван 
Вълков и Асен Кантарджиев, той ще бъде св ален. 

В самото софийско дружество се появиха разногла
сия и генерал Вълков с още трима свои 11ривърженици 
беше изхвърлен от комитета. Новият комитет взе реше
ние да се поканят всички съществуващи националисти
чески организаци-и-и-изтъкнати граждани-н а ционалисти, 
да се издаде поз ив до бълга р ския н а род и да се поиска 
подкрепа от Военното мини стер ство . 

На Пl каната на й -н а пред се отзова Легионът - него
вият вода~.,, лг-:ст а рел ият з ап асен генерал Никола Же
ков, "издаде окр l ·Ж r · ) до всички легиони в страната да 
съдеиствуват на 1 : с :?.осъздадените комитети из градове

те. S~ед това се об 11 ди Всебългарският съюз „Отец Па
исии . Трети се пр11 съединиха членовете на Ордата на 
Съселов - една маJJ о чи сл е н ~ организация . Четвърти се 
присъедини Съюзът на млаоите бойци, чийто предста
вител в комитета беше Падарев . 

Не се обаждаше Ратни,~·. Най-сетне в комитета дой
де ~егов представител 11 д е ' ! Е'( а писмо от „великия во
дач Асен Кантарджиев , .кт,то ·•ишеше, че нямал нуж
да от никакви комитети, един со ~- ·. 1 ;:~атническата орга-
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111111щия м6Жел а Да оправи България, комитетът се съ-
1 1 ШI J t от „самозвани личности" и пр. Личеше си, че · се 

11 11 да не изгуби ореола си на „водач", макар да знае-
1111•, ч всяка организация запазва своята самостоятел-

110 · т и ще действува по общоприети решения. 
1\а нтарджиев пусна освен това едно окръжно до свои

' · 11 одчинени, в което атакуваше членов~те на комите-

111, и з к а рвайки на показ кирливите им ризи . Членовете 
11 11 1 <0 митета пък писаха, че бил масон. Тогава paтни
lll lT им устроиха „атентати", като хвърляха върху тях 
C'l•J lOBe с нечистотии. 

Нека оставим буржоазните националисти да се 
0 11 J1 ю ват взаимно и се върнем назад, за да видим как 

н 1 х а създадени и какво представляваха различните на

llllО 1-1алистически организации в България. Те започнаха 
1111'ге нзивен живот след Първата световна война. След 
1<11то в Италия Бенито Мусолини дойде на власт, и у · 
11 н по подобие на италианския фашизъм Крум Митаков 
1ю 1 юва Съюз на фашистите. Той не можа да процъф-
111 11 скоро се саморазтури. После беше създадена орга-
11 11 з ацията Кубрат, в r:оято влязоха Крум Митаков и 
1· • 1 1 ерал Шкойнов. Ала и тази орга низация просъщест-
11ува само няколко години. Преди да угасне , от нея се 
от 1(е пи генерал Шкойнов и образува с други запасни 
офицери съюз Родна защита. 

Родна защита приличаше по структура на тогаваш-
11 ;па австрийска организация „Хаймвер" (Родна защи
Т <l) . Програмата И беше както на останалите национа
т 1 стически организации преди и след нея: издигане 

11м ето на нацията , привързаност към царя, борба с 
11 ~ ич ки леви течения - на първо място с комунистите. 

В орrанизацията отначало влизаха само възрастни хо
р ;1, предимно запасни офицери и подофицери. По - късно 
1 · с об разува студентска и ученическа секция. Генерал 
!l!кой нов, който разполагаше с организ ацията като с 
J11 1ч 11 а собственост, я привързваше към оная партия, от 
1 <m 1 то имаше изгода. През 1923 година той взе участи~ 
11 Jl ветоюнския превра~ заедно с генерал Иван Вълков, 
11 1 rа низ ацията бе издигнат лозунг за борба срещу ев
р 1 11 т и масоните. В същото време обаче водачът Шкой-
1100 б ше много близък със своя финансов меценат, ев
Р • 1 11 1 а Ж.а к Асеов. На младежите в клуба той юропо-
1111дuа ш да н е купуват от евреи, но това не му пречеше 
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да бъде един от главните акционери в еврейското пред
приятие „Утро". Превърнала се в придатък на Цанко
вото „националсоциално движение", организацията 
Родна защита не изпълняваше своята програма, а на
режданията на прикрития водач Александър Цанков, 
тоест нарежданията на българската масонска ложа. 

Пуез 1931 година някои от членовете научиха, че 
евреиското спортно дружество „Макаби" разполага с 
оръжие на склад между Княжево и Овча купел. Шкой
нов нареди на неколцина свои подчинени да изrаботят 
план за откриване на склада . Те решиха да хванат два
мата членове на „Макаби" д-р Арие и куриера Соло
монов, да ги скрият някъде и изтръгнат сведения за 

склада. Но полицията успя навреме да арестува гру
пата на Шкойнов. З аведе се един от най-шумните про
цеси по онова време. Шкойнов си изми ръцете, като 
заяви в съда, че така н а речените „негови хора" отдав
на били изкточени от организацията за неморално по

ведение. Бяха издадени доста строги присъди. 
В същата година от Германия се върна Никола 

Ушев - бивш чиновник в легацията, добре запознат с 
идеите на националсоциализма. Ушев започна да изна
ся сказки пред родозащитниците. По това време член на 
Родна защита стана „инженер" и о. з. капитан Славей
ко Василев. Това беше един интернационален мошеник 
от голям мащаб, който работеше за много чужди раз
узнавания. Чрез Василев Родна защита се свърза с бър
зо разрастваШQIО се фашистко движение в Ав..,rрия. Не
говият виден предста вител Фрауенфелд пристигна в 
София като официален гост и изнесе голяма сказка за 
националсоциал из м а във Военния клуб. 

Поради явните вече връзки на Шкойнов с Цанков 
и Асеов сред младите родозащитници се появи броже
ние и студентската и ученическата rекция се отцепиха 

и образуваха пр з 193 1 година Съюз на младежките 
национални легиони в България. Родна защита без 
своята масова база о та н а да съществува само на хар
тия до 1934 година, КQгато бяха разтурени всички пдр
тии и съюзи. 

Съюзът на младежките национални легиони води 
самостоятелен живот малко време, тъй като в него за
почнаха борби за водачество. В междуособиците Пеев, 
собственик на шоколадена фабрика, и Сталийски 
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11'1 р11з ваха организацията „Национална задруга" и 
р '/!)! жиха на Легиона да се слее с нея - предстояха 
1('\о р и и им бяха нужни гласове. Но и този период ·в 

1 1111 '!'а на Легиона беше кратък и нямаше значение 
111 11 говото развитие. Скоро той се отдели от задругата, 
JIO )11 са мостоятелност и започна усилена пропаганда ве
•1 • 1<ато Съюз на българс.'{uте национални легиони. Пър-
110 11;~ чално органи~iаци5'та беше възприеГ-а напълно иде
ш1оrията на италианския фашизъм, доколкото тя беше 
11 :111 стна в България от откъслечни преводи. Към тоя 
ф11 шистки облик на организацията се прибави един ост
ро нзя вен антисемитизъм. Когато хитлеристите взеха 
11м1 тта в Германия, Легионът изцяло се ориентира към 

11 11 1 tионалсоциализма. 
Легионът се разкъсваше от междуособни борби. 

! 'мшното водачество се избираше ту в София, ту във 
Ва р н а . Най-сетне победиха привържениuите на Иван 
)t ч ев . Ето че и той реши да измъкне помощ от Ге.р
мn 11 ня. Хитлер го прие на официално посешение и До-· 
•1 ' D, без много да се церемони, веднага поиска пари , но 
х 11тлеристите отказаха. За да не се връща водачът с 
1\[Jазни ръце, подариха на организацията ... една пи-

111 ща машина. 
Дочев остана за дълго водач на Легиона, докато на 

·л.и н бурен таен конгрес на негово място беше избран 
11р миналият в запаса генерал Христо Луков. Няколко 
1 1rовинциални легиона обаче (Шумен, Добри.Ч, Кю
·т ндил и др . ) останаха верни на Дочев и признаваха 
снмо него за водач. През своето съществуване Легио-
11ът не успя да създаде централизирано ръководствg, 
1 1ровинциалните легиони водеха самостоятелен живот. 

Всебългарският младrжки съюз „Отец Паисий" се 
образува главuо за дейност сред учащата се младеж. 
Той просъществува самостоятелно до Девети септември 
! .)44 година. Както в другите националистически орга-
11н а ции, и тук като учредители можеха 'да се видят 

111 1 л.ни масони. 

Мак.ар между националсоuиалистическите съюзи да 

1111маше никакви програмни различия, членският им съ
{'Та в носеш!Z своя класова отсенка. Докато в Легиона 
t\JI H аха дребни буржоа и средни и дребни селяни , в 
„ т ц Пащ:ий" членуваха синове на капитал,исти, на 

11 1 JI. ми иЬLт~лектуа.лци" и д,р,уги. Някои от тях след това 
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станаха членове на „Лига на говорещите англий
ски", на „Българо-германски академичен клуб" или на 
„Алианс Франсез". Нищо не им пречеше по-късно да 
станат агенти на английското ил и германското . разузна
ване и да продават интересите н а народа си. 

В 1932 година неизвестнипт дотога ва журналист Хри
сто Кунчев реши да основе в Бъл га рия н;щионалсоциа
листическа партия. Той събр а около себе си група от 
9 души (по подобие на Хитлер) и з арегистрира партията 
си. Полека-лека около него а п очнаха да се групират хо
ра с различни професии . Между тях имаше и мошени
ци от международен кали бъr като о . з. поручик Енчо 
Григоров, адвокати , търговци и собственици на печат-
ници. -

Новата партия з ал~ L1на да издава вестник „Атака '' 
и илюстров а ния с дмиl1ник „Тр вога ". На всички пра
веше впеч атление крещящото оформление , подчертаване- ' 
то на заглавията с д бел и чер вени м11ши, едрият набор . 
Фюрерът Кунчев преписа прогр ам ата на германските 
фашисти (къде правилно, къде непр авилно) и я обяви за 
своя. Стигна се и до куриози. В своите издания Кунчеn 
нападаше универсалните магuзини, каквито в България 
въобще нямаше. Статиите, особено уводните, бяха пре
Боди на някои речи на Хитлер или Гьобелс, под които 
Кунчев слагаше~то име. Появиха се плакати с него· 
ви снимки с вдигната по хитлеристки ръка. Данданиите 
около тази партия все повече се увеличаваха . Кунчев ре
ши, че е настъпило време да измъкне някой и друг лев от 
хитлеристите . Тъкмо тогав а те бяха дошли на власт и ня
маха още ясна представа за положението в България. 

Кунчев з апочна да им и пr аща своите вестници и да 
намекв а , че е готоn да пое ти Германия. Хитлер се съгла· 
си. Изр аботи с специаJ~на прогр ама за посрёщането и 
пребиваването на „гол мия водач на многохилядното 
българско национал оциалистическо движение" . Шум о · 
rевици, изявления , р rи . Кунчев отиде в Германия , прие-
1(3 го Хитлер и Гьори1-1 г . Са мозваният „фюрер" подхвър-
01И, че партията му · мно го бедна и се нуждае от мате
риална подкрепа . В днага поста виха на негово разполо
жение една голяма сума , ч а т от която му връчиха още 
в Берлин. Определиха маршрут из няколко града , къде
то гостът говори на мн ого голем и публични събрания . 

По време на своята обикn.11к я обаче Кунчев изгуля 
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1111 p rtт по кабаретата с бардами. Изненаданите хитле
р11 ·т н спешно запитаха в София що за птица е българ
( ' l<r r я т „фюрер". Сведе1-iията от легацията бяха такива 
11<· турнето на Кунчев се прекрати веднага . Голямата му 
<'<'стр а , която го придружаваше, бе заловена ня грани· 
1t11та с контрабанда. 

.>Калкият фарс приключи с няколкото снимки в „Ата-
1\11" от първите дни на Кунчевото посещение в Берлин . 
В па ртийния клуб на бул. Дондуков група работнички 
1 1 rнготовляваха мартеници по нареждане на Кунчев. 
l 'лна вечер неколцина „партийци" го завариха да изна
<' 11л ва една работничка . „Великият водач" не само беше 
> 1 1 т, но бе изправен и пред „партиен съд", който го из-

1<.11 ючи от редовете на партията. За водач бе избран сто
Jr нчният търговец Тахов. Кунчев обаче не призна реше
шrето на партийния съд и с неколцина свои привържени-
1 t н продължи дейността на па ртията. Така че ако дру, 
1 -с1 ле нямаше ни една национал-социалистическа партия, 

n България бяха две. Едната разюшаше :Jвамето си на 
()ул . Дондуков, а другата в клуба на бул. Мария Луиза 
л:о х алите. \ 

Към новата партин се присъЕдини Славейко Василев. 
)"о й не беше нито „инженер", нито „о. з . капитан" и до-
нето му кр асеше картотеката на почти всички европей

ски полицейс!<"и централи . Спеuиа .1ностите му бяха изма 
м и, из нудвания с щедри обещания за женитби, фал-
11 1 нфикации н а документи, кпнтр абанла и шпиониране. 
То й беше бЛiизък с -гогавашния гаулайтер на Бавария. 
Василев се беше снабдил от клуба на Тахов с докумен
ти , че има право да представлява партипта в Германия. 
Уши си една фантазе униформа с лампаси и всякакви 
Jtруги дрънкулки и замина за Германия . Н астани се в 
Мюнхен, където започна охолен живот. Дадоха му на 
разположение кола. На много снимки от 1934 година 
Василев можеше да се види на официални места по па 
ряди и банкети. Но той ые се отказваше от старите си 
:i я на яти и попадна в концентрационен лагер . Пуснаха го, 
о6а че започна нова игра - стана добре платен а гент на 
„ а ймвера" в Австрия . Пак го хванах а и хвъnлиха в 
,r1 :1 гС' р . След редица мошеничеств а го И::\гоних я . Нп после 
т й за почна да се появява ту в Италия , ту в България 
11мr Турция под различни имена и навсякъде търсен от 
11 ЛИ!tИЯта . 

Таховата партия също не вървеше добре. Членовете 
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искаха да чуят от своя „фюрер" една добре аргументи
рана реч против масонството. Какво можеше да напра
ви нещастният водач, който сам .беше масон? Най-сетне 
той с.:е приготви, събра партийuите , но когато се опита 
да представи масонството като невинна „човеколюбива 

орг::1низания", разярените му привържениuн, начело със 
зъболекаря Русев, го малтретираха и едва не го хвър
лиха през прозореuа. След това го поведоха към мага
зина му. обискираха всичко н откриха много масонски · 
материали. След 1934 година двете наuионалсоциалисти
чески партии престанаха д а съществуват, за да не се 

прявят повече никога. 

Около · 1935/36 година п очти никоя O'l ~ъществуващи
те националсоциалистичес ки о рга низ ации не представля'

ваше каквато и да е р ална сила . Масоните решиха да 
образуват нова органнзаuия - Ратн.uк, и с тази -....цел 
натовариха своите чл е нов професо р Кантарджиев и Пе
тър Габровски (по- 1<ъс 1ю мини стър на вътрешните рабо
ти). Ка~па 1рююиев у.спя да при·влече от „Отец Паuсuй" 
Далкалъчев и 3. Стоилков. „Центърът" изработи верую 
на организацията. Кантарджиев беше голям блъфьор -
с външност, с обноски и с ку.пурата си той умеешв .ы.а 
печели хората от пръв поглед. 

На една вечеря п~з август 1941 година с немския 
полиuейски аташе в СоqГия Кантарджиев се хвалеше, 
че има стегната организаuия, че е провел над 20 000 
събрания с по 10-40 души Той говореше образно за 
пирамида та, върху която седи uарят. Всеки, който се 
бил изкачил, лесно можел да бъде смъкнат. Но сам той, 
преди да се присъедини, щял да си изгради най-напред 

отдолу една платформа, за да н е може да бъде смък
нат. Събеседникът му б еше останал със силни впечат
ления - „извънредно голяма личност, най-доброто, кое• 

то е опознал като водачесl\а личност". С такива фрази 
Кантарджиев търсеше да спечели популярност сред 
немuите. В случая беше успял. На новите члено13е в 
неговата организаuия подобно на наuионалсоuиалисти
ческата партия давах а поредни номера. Правеше впе

чатление обаче, че макар клубът над сладкарниuа Па
че~" да съществуваше като нелегален, полицият; ни 
наи-малко не се занимаваше с него . Едва ли имаше 
друга така пасажна националсоциалистическа органи· 

.~~~~ като Ратник - пасажна в смисъл на премина,!Jи 
~ 
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11r '.. нейните редове хора. Обикновеt.J членовете стоя
х 11 n няколко месеца, дори година и напускаха. В 
111 • уж организационен живот, правеха се еж / нев-

110 11 а няколко места събрания, агитираха се ученици и 
l' Т уденти, но „пасажният" И характер не се изменяше. 
1 \ о ; l а чът Кантарджиев и неговите приближени се дви
жеха постоянно с автомобили, печаташе се доста лите
р 11тура на хуба1;3а хромова хартия, поддържаше се клу-
1·1,'1', тук-там се раздаваха помощи. Откъде набираха 

1 · р 11.ства? Приход имаше от членски внос, но най-серио
: 11 1 ото перо бяха волните пожертвувания на по-заможни 
•1 J 1 с нове - фабрикантите често бяха спохождани от вo
'J l<tчa. Излишъците от приходите той изгуляваше по ка
li а ретата. След една противоеврейска акция, която се 
11 з рази в изпочупване витрините на търговци евреи, 

• 1 аст от членовете напуснаха. После Габровски стана 
м инистър и се пусна версията, че бил изключен от ре
;ю вете на Ратн.uк. В същото време той прибра ва служ
б а из вестни ратници - Ал. Белев стана комисар по ев
l' ей ските въпроси, Далкалъчев - важен функционер · в 
) (ирекцията на националната пропаганда. 

Излезе брошура на Кантарджиев за „Расовият об
JIИ К на българина", в която самозваният учен причисля

ва ше българите към туранската раса. Връзките на Рат
тш. с хитлеристите започнаха още със създаването на 

рганизаuията . 

Кантарджиев също поиска помощ от хитлеристите, 
rю му се отговори, че след слу 11а11 Кунчев се въздър
ж али от материална подкрепа на която и да е органи

з а ция в България. Немският полицейски аташе разпо
ла гаше с факсимиле от документ на софийската масон
ска ложа с подпис.ите на Габровски, Кантарджиеь и 
бившия министър на външните работи Попов. Кантар
джиев се опита да измъкне средства и от пристигналия 

n София водач на Хитлеровата младеж Аксман, но съ
що безуспешно. Въпреки това „водачът" Кантарджиев 
поддържаше тесни връзки лично с Химлер и с хората 
му в България. 

През това време в Легиона продължаваше борбата 
между Луков и Падарев. Последният обвини Луков, че 

бивш масон и като член на английското дружество 
„Петрол", е английски шпионин. Спорът се прекрати с 
убийството на Луков от бойна група на комунистичес-
ката партИ1f'. · 



За водач на Легиона бе избран престарелият о. з. 
генерал Никола Жеков. Хитлер му отпусна голяма па
рична сума. Бившият злополучен главнокfJмандуващ си 
купи вш1а на К:няжевскосго шосе, а за Легиона отдели 
една малка незначителна ч аст от тези пари. 

Отец Паисий продължаваше своя хайлайфски жи~ 
вот. Съществуваше и още една организация с регистри
рани точно 20 члена - Ордата Съселов. Съселов беше 
столичен търговец, който също м ечтаеше за водачество. 

Изложеното за развоя н а националистическите ор
ганизации и техните водачи красноречиво показва как
ви хора трябваше да обеди1-1 и споменатият комитет. Това 
бяха националистическит СИJ!И, които се нагърбиха да 
спасяват България от комун и .з ма. Издадоха се няколко 
позива -- отпечатах а със редства на РО . Генерал
н~ят щаб обеща да въоръжи комитета, но министърът 
на вътрешните работи: Дочо Христов отказа каквато и 
да е подкрепа . Дочо Христов беше много близък с Де
ли~с и изцяло под негово влияние. По идея на Делиус 
тон започна да изгражда своята „Обществена сила". Не
мецът смяташе, че силите не бива да се разпиляват и 
затова предложиха на комитета да се слее със Сила
та'". Но" по това време комитетът се свърза с герм;нския 
полицеиски аташе Хофман и получи от него благословия 
и обещания за помощ. 
_ Тогава Делиус и Дочо Христов се помъчиха да раз
б1нп комитета, к~обещаха на Пада р ев поста главен 
организатор на „Обществената сила". 

К:омитетът, тоя мъртвороден изтърсак на буржоазия
та, без да е свършил каквато н да е работа, се разпиля 
на Девети септември . 

ОБИР НА К:РЪСТОС.iJОВИI.LИ 

Д-р Делиус беше поставил под наблюдение и служите
ли;е на френските мисии в България . С всички с р едства 
тон се стремеше да държи под свое око дейността им. 
Французите бяха пrинулени ;ra работят в обстановка на 
постоянни подозрения . 
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Дел иус беше узнал, че един български офицер под
ю.ржа контакт с френския военно-морски аташе в Со
ф 11 н ка питан Грюйс. Напълно нормално и естествено бе-
111 (~ дипломат · да с:е среша с граждани на страната, в 

1 < о пто е акредитиран, но бдителният немец се страхув ,а-
111 от капитан Грюйс и затова търсеше начин да го дър
) l ' Н под наблюдение. 

През горещото лято на 194.2 година извика при себе 
o r, в уютната вила в Овча купел, шефа на РО подпол-
1 <ов ник Никола К:остов. 

Тоя път поведението на доктора и тонът му бяха кос 
ренно различни от досегашното му държо.не. Нямаше 
1 rо м е н от надменността и високомерието, от хладната не

лостъпf/ост. 

Прислужницата по знак tia домакина поднесе за-
1<у ска. 

- Господин Костов - започна Делиус с усмивка, -
ннтересите на Великия трети райх изискват всепобежда
па щата армия на нашия любим фюрер да извоюва побе
д и по всички фронтове ... 

За офицер като К:остов вниманието на немеца озна
ча ваше много нещо. Той беше нащрек, отделяше общи
те думи, които д~лиус изричаше, а сле.гrеше и гледаше 
ка кво ще поиска . Ще поиска . . . и ще се ангажира, което 
пък лично ползуваше К:остов .. . 

- В името на общите ни идеали - - продължаваше 
Делиус, но вече без усмивка - трябва да извършим не
що много важно. По-точно да заблудим противниковото 
разузнаване. От достоверен източник научаваме, че 
френският морски аташе в София проявява сол ям инте · 
рее към нашите сили тук и се стреми да получи сведе

ния за положението и действията ни в Черно и Среди
земно море. К:акто виждате, господин К:остов, предлага 
ни се възможност да задоволим интереса на Френското 
разузнаване със сведения, изгодни за нас. Набелязах 
план.. . начин._. но преди това кажете ми, как 

бихте се отнесли вие и службата ви, ако се наложи 
при изпълненИе на задачата да участвуват и ваши 
х·ора? 

Въпросът на Делиус се виждаше странен на К:остов. 

„,Съмнява ли се той в неговите искрени чувства? 
Доктора! Защо не заговори направо? Дали д.~:туск~: 
че ще изпусна шанса да прекрача прага на таините? 
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Мисълта на Костов работеше трескаво, реши да отго
вори веднага, защото се досети, че ако се забави, Де

лиус може да сметне паузата за колебание. 

- Мисля, че въпросът ви е излишен. Както винаги 
съм на ваше разположение, лично аз и доколкото зави
си от мен, и моята служба. 

-:- Благодаря - сухо каза Делиус. - Смея да ви уве· 
ря, че високо ценя вашата преданост. Реших да се зае

ма с французите, и то делово и бързо. На 1 ази мисъл ме 
наведоха близките връзки на един от вашите офицери с 
френския морски аташе Грюйс. 

I\остов се смути от осведом носта на Делиус. 
- Знаете ли - за 1ючна той неспокойно, - става ду· 

ма за взаимни визити. Преди нлколко дни имаха интере
сен разговор. 

Делиус помоли Костов да му възпроизведе разговора. 
Костов схвана, че шефът на абвера е осведомен подроб
но, затова не скриваше нищо. 

- На 22 юли 1942 rодина капитан Грюйс се е>рещнал 
с · ка~итан Силянов. В разговора помежду им господин 
Грюис споделил, че скоро се завърнал от Гърция и че 
там между германците и италианците съществувало го

лямо съперничество. И двете страни се стараели да спе
челят гърпите и затова се държали мног'о по-добре с 
тях, отколкото геоманuите към французите в окупира
на Франпия. Гр~ твърдо fiн.тт убеден . че· прилоfiивки
те на България ще оъдат накърнени в края на войната. 
Господин Гоюйс казал. че настъплението н.J войските на 
генерал-фелдмаршал Ромел е отишло ло дълбочина за 
каквато те не били подготвени. Всеки ден по петд~сет 
германски самолета излитали от летище Татон, за да 

Gнабдяват войските в Африка. В окупирана Франция от
ношенията между окуп а ционните германски власти и на
селението били много лоши. Разстрелванията на залож
ниuи и полицейските мерки настроили зле населението и 
въпреки желанието на френското правителство да съдейс 
ствува на германиите з а отстраняване на еврейството 

и масонството от Европ а, това сътрудничество се осуе· 
тявало от озлобените французи. 

Доктора слушаше със съсредоточе:ю внпмание и си 
вземаше бележки, без да прекъсва КостuБ. Тук обаче 
той се обади: 
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~ Започвам да nрозирам намеренията на госnодян 
м рския аташе. 

- Костов продължи: 
- Според Грюйс германците не умеелп да печелят 

· нмпатиите на победените народи. Той казал: ;,Днес е 
публична тайна, че българските граждани не обичат 
r рманците ... " 

- Много бързо свалят картите си - каза Делиус. 
- И още нещо - добави Костов. - Грюйс предло-

жил на капитан Силянов да разменят сведения по воен
ни въпроси без знанието на германците. 

- Драги Костов, по чия инициатива се е състоял 
разговорът и какво е било поведението на вашия капи
та н? 

-- Срещата се състояла по инициатива на Грюйс. 
С:а м той отишъл без предизвестие при капнтан Силянов. 
Последният не е реагирал остро, понеже нямал инструТ<
ции. 

- Случаят заслужава да го разгледаме по-грижливо 
и да го разтълкуваме - поде Делиус. - Кnкво мислите, 
драги Костов, за съображенията на Грюйс? 

Костов взе цигара, после дълго търси кибрит, за да 
събере мислите си. 

- Според мен - заговори най-после Костов - той 
търси близък контакт и сигурен източник на сведения. 

- Да, но вие можете да му давате фалшиви сведе
ния, това му е добре известно. 

- Въпреки всичко той предполага, че между лъжли
вите ще има и верни данни. Само на лъжа трудно ще 
играем . . 

- Не ви ли се струва - замислено говореше Дели
ус, - че тук има по-дълбок замисъл? 

- Аз не вярвам, че Грюйс ще ни дава точни сведе
ния, но все пак мисля да дадем съгласието си, за да 

видим как ще се развиват отношенията ни. · 
- Драги Костов, ако започнем игра на размяна на 

фалшиви сведения, не си струва да хабим сили и вре
ме. Безплодна работа, взаимно заблуждаване. 

- Тогава капитан Силянов да вземе l'върда позиция 
и да му каже, че сме съгласни да разменлме сведения, 

но със знанието на германците. 

Костов считаше, че ще получи одобрението на Док
тора. Но той не бързаше да приеме неговото предложе
ние. 
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Господин морският <ifaJ'JJe опипва, дири Пукнатина 
в нашите отношения, която да из ползува за оказване 

влияние във вреда на германските интереси ... 
·- Разбирам ви, господин Делиус. В беседата му с 

f{апитан Силянов има н51колко та кива мом с.: нта. 
- Освен това -- продължа в а ш е Делиус - той поста

вя условие да не знаят герм а нците з а ра з м я ната на све

дения. Хитро иска да ви във ~де в неискрено отношение 
към нас, да ви ангажир а з а сво и см етки .. . Вашият ка
питан има ли качества н а л о Gъ к играч срещу френския 
морски аташе? 

- Той е верен и много np да н на нашите общи ин
тереси. ~-беден съм, че ч стн о ще и з пълнява задачата си. 

- Честността и преда н о тта им ат з начение, но кога
то насреща им а ш хитъ р пр отивник, нужно е много по

вече - умело л авир а н е, ъ браз итеJ1ност 1и ... артистич
н•ост. 

Костов мии1 ено пр е р ови спи съка н а хор ат а си, но не 
можа да намери нито един с всички необходими качест
ва. И тъй като вече беше създадена обстаJiовка з а сре
щи между Силянов 11 Грюйс, той се обърна към Де
лиус: 

- По мое мнение капитан Силянов е подходящ. 
- Вие--м-а-й-добре познавате хората си и щом така 

преценявате, нека бъде той. . 
Костов прие изказi3ането на Делиус като израз на до

верие. Това го задължа ваше. 1 рябваше да отделя мнu
го време за подготовката н а Силянов з а всяка среща. 

- Нужно ни е да р а з крнем ходовете на противника 
и задачите, ко ито си е пост авил по отношение на Бълга
рия. Ето моя пл а н: к а пита н Силянов да се срещне с · 
господин Грюйс и п о н а чин , н епр едизвикващ подозре
ние, да му каже, ч е бла гор азположен към французи
те. Ако господин Гр1q й с му и ска сведения, то офицеры· 
да се съгласи. В с ич к и св едения, които вашият офицер 
трябва да предав а н а фр а нцузите, ще се изготвят от 
моята служба. Същевр еменно сведенията, съобщавани 
от господин Грюйс , да ми се предават веднага. Всички 
въпроси, които ще въз никн а т в работата, ще урежда
ме с взаимни консултации. Случаят налага участието на 
ограничен брой хора . Имате ли въпроси по плана? 

- Не - отвърна подполковникът, - аз вече мисля вър
ху изпълнението му. 
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аботаtа ~ сеЬйоЗна. Започваме Игр:1, в к6Яt6 вИв 
11 11 м ~ 1 т опит. Това Изисква да участвуваме по-активно в 
11<щ 1 · товката на вашия офицер, а после да направлява· 
~tt • 1 < 0 11кретната му работа. 

- Безспорно - добави Костов, - без вас ние не 
11 1 х м се хванали на тсJЗИ игра, тя е достатъчно сложна, 

.11 1 щ1 ни провали. 

Ако нямате възражения, да считаме, че сме се 
1 · 1 r оразумели и приСТЪiПИМ към рабmата - заключи док

' ор Дел иус. 
!lодполковник Костов прие тези думи като епилог на 

1 · р t> ща та. Изправи се, зае войнишка стойка и се ръкува 
1· J Lомаюша. Той също искаше да изглежда делови чо-
1 н · 1< и след обичайните любезности си тръгна. 
Мина доста време от тази паметна среша, а капитан 

С: 1 и1я нов не можеше да намери удобен момент, за да из-
1 1 1 ,.1 1 1 1н з адачата. ДеJ1иус и Костов проявяваха интерес, 
п·а nах а все по-нетърпеливи. Най-после в началото на 
1·1· r 1 те мври 1942 година на капитан Силянов се удаде да 
110 1 < а ни Грюйс да го посети в кабинета му. Силянов беше 
11 н р еди.п върху малка м асичка бутилки и цигари. Прека
щ• 1 rо учтив, той 1< анеше госта да пие и му поднасяше ту 
t'J Ll ta , ту друга кутия цигари. 

Първоначално разговорът имаше най-обикновен и 
11 > Щ характер. След като изчерпаха общнте теми, Cи
JI 11 1r о в невинно запита: 

- Господин Грюйс, отдавна не сме се виждали, ве
рш1тно ще разкажете нещо интересно? 

Морският аташе можеше да не отговори на въпроса 
11 J111 да поиска по-голяма конкретност, обаче в тази сре
ща и той се стремеше към определена цел: затова се 
1 1 · 1,з ползува от случая. 

- Ако ви интересуват военни сведения, мога да ~и 
1· 1, о бщя някои данни, които имам под ръка. - Грюис 

1 ръкна във вътрешния си джоб и извади малко тефтер-
11 ~. Разтвори го . 

- Любопитен съм да чуя - каза капитан Силянов, 
11 1 с м олив от бюрото и приготви един лист. 

- · Към 30 юли германците са имали: 
uъ в Франция - 30-33 дивизии; в Белгия - 3-4 ди-

11 11 :11111 и в Холандия 3-4 дивизии. 
[ I 1 з месец юли англосаксонците са загубили много 

1 1 1н1 111 rоморски единици, или 613 000 тона, потопени от 
11 ЩIJ д ници. 
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19 000 тона nоtопе1ш ot '!'ОР nедни лодки, ·и 183 000 
' общо 815 000 тона. tона от самолети, или 1 1942 година ита-

От 10 юни 1940 година до август -
лианците са загубили десет кораба кръстосвачи и три 

десет и един разрушиттиел~~ П\) е мин али към военните си-
в Съединените ща ф ота, 

юли тази годин а от търговската л , 
ли през месецкораба 6 . гол е ми петролоносача, 13 раз-
f12 тър говски · , 71 бщ тонаж ~ични товарни кораба, или всичко с о . 
55 000 бруто регистър тон а . на Велико-

За същото врем е ко р абостр оителниците 100 000 
британия са построили морски съдове с около 

тонаж. исва и затова го-
Грюйс следеше ка к ка пита нът за п . редста-

б Т • з н ·1еше ч~ тез и сведения не п 
вареше авно . ои .Б , ри~1 но любопитството играе 
вляваха интер ес за ълга ~ езв а та мисъл и човек 
понякога . по-в аж:нсае ор1~~:вао:по~л едствие не нужно. Френ-
граби това, което -< 

реки аташе продължи : 6 ският военномо Черно море към -и 
- Съветският съюз разполага в б 

. нни ~< араби: 1 стар кора , два 
~ш1уст със следните вое 78 000 1'ОНа 20 разрушители и 
модерни кръс'J'оовача по 30-40, подводници и око
торпедоносци, 5 миночистача, 

ба за брегова отбрана. 
ло сто малки кора р - . идобива следните само-

Месечно Съветска усия пр 

лети: 

местно пронз вr•дство 

получа ва от Америка 

полу ч ава от Англ ия 
вс ичко 

_ 550 самолета 
_ 250 самолета 
_ 150 само.1стя. 

_ 950 самолета 1 

Грюйс з а твори тефтер.ч ет~~и6~;;~::д:л~сКаит~~~рли~ 
бра в същия джоб, от ~~о ито ви mредложа. 

е · това е което мога да искаше да 1<аж · ' готовността на 
Капитан Силянов благодари за По този по-

Грюйс да сподели нал ич 1-1и~: ~и п~~~~=:~~ по-често да 
вод отново вдигнаха чаши ~ 

се срещат. б молива и листа с намере-
Капитанът също при ра 1 да пи тръгва. но 

а ч е е време '- ' ние да покаже на гост , азположи се удобно и 
гостът не бързаше, напротив, р 

заговори: 
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nт доклада на капитан Силянов. 1 Сведенията са взети 

- Бих желал вие също да споделите някои ваши 
11 д ния . 

- Не предполагах, че ще проявите интерес ,_ ОТ· 
r· rз ор и Силянов, - щях да подготвя нещо, Моля да 
) '1,да извинен, 

- Интересуват ме сведения предимно за положение
то и действията в Черно и Средиземно море -- спокойно 
каза Грюйс и добави: -Ако вие считате за необходимо 
т11я сведения да не бъдат съобщавани в щаба на нашите 
сухопътни войски, аз декларирам, че ще спазвам това 
у 'ЛОВИе, 

Капитан Силянов не беше се подготвил да • реаги
ра при такъв случай и затова предпочете д·а замъл-
1111. Вместо потвърждение или възражение той предло
ж и цигара, видимо за да може да излезе от затрудне-
1rнето си. Неговата неподготвеност го караше да прик
J 1 ючи разговора. На тръгване Грюйс каза: 

- Кога бих могъл да получа въпросните сведения? 
- След три дни, тъй като утре и g други ден ще 

отсъствувам - набързо измис.ТJи една лъжа Силянов. 
Т й прецени, че това време би биле достатъчно за не
l'Ооите шефове да му подготвят и предадат подходящи 
/t<l lJHИ . 

Вече се налагаше Костов д а докладва за състоялия 
1 · 1 ~ разговор на генер ал Лукаш - началник на Гене
ршrния щаб, Последният, вместо щ: реши сам как да 
IJ О С'ТЪПИ, нареди: 

Да се съобщи на германците. 
Да се искат от германците сведения, които да да

Jtсм на Грюйс, 

Така генералът учеше подчинените си на пълна за
в 1r с и мост от хитлеристите. 

ая влението на Грюйс, че въпросните сведения ня
ма да съобщава на техния сухоземен щаб, е подчер
·1 ~ 11 1 u и отбелязано от генерал Лукаш, Лично той е за-
1111 'HJI на полето на представения му доклад: „Мижи, 
1< те лажем". 

Няма да се впускам в по- нататъшните подробн9-
· т r1 н а т а зи игра, защото между офицера на Костов и 
/' 1 юйс са се ра зменяли сведения и данни от военен xa
/Jtll<TC J), подправени в интерес н а стран ата, която ги е 
пред а в ала . Има документи, които изясняват много 
л. р ха р а ктера на взаимоотношенията от една стра-
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на между немски и български фашисти, а от друга -
французи. Такова е писмото на РО до Делцус с р.ат,а 
22 октомври 1942 година, в което се казва.: 

„Господин Грюйс желае да получава от време на 
време сведения от мен за положението в Черномор
ския басейн и за това в Съветска Русия. Срещу тези 
сведения той ще · ми дава други такива от техния щаб 
на морските войски. Той помоли сведенията, които си 
разменяме, да се довеждат до знанието нd генерал Лу

каш и генерал Михов, а от тяхна страна ;J.o начални.~<а 
на разузнавателния отдел - морски войски във Ви

ши. Помоли ме също, да ' не се известяват германците 
в София за размяната на тези сведения. Съгласно да
дените ми указания аз дадох съгл асието си за раз

мяна на сведения при услоаи , че н щ:_ като невоюва

ща страна нямаме много св дения по въпросите, които 

. ги интересув ат. Обещах, че това ще остане в пълна 
тайна ... 

Като ви съобщавам т-орното, аз считам за свой 
дълг да ви съобщя, че обещах на Грюйс на 25 т. м. 
да му дам сведени~. Моля ви до тазir дата да ми да
дете данните, които трябва да предам на Грюйс, и 
какво да поискам от него. 

./\'\оля, приемете моите почитания. " 

Дали капитан Грюйс мислеше, че българският му 
к0лега е честен и всецяло служи на интересите на 

България, или знаеше, че зад него стоеше шефът на 
абвера в България доктор Ото Делиус? Но играта не 
доведе до други по-сериозни мероприятия и послед

ствия. 

Изглежда , Делиус виждаше в лицето на Грюйс опа
сен съперник. Той из иска от РО и полицията да огра
ничат движението ·н а офицер а из България и да се 
следи дейността му, з а да го парира . В това отноше
ние Делиус се разпореждаше в България в качество
тр си на окупант и н е се съобразяваше с международ
ните норми за отношение към дипломати и чужде

странни представители . На 25 май 1943 година той 
писа на РО писмо. То е характерно преди всичко като 
документ з а абсолютното господарско пълноправие на 
хитлеристкия резидент в България. А отговорът му и 
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д лата на българските фашисtи доказват .по безспо
Г il начин робската безпрекословност и раболепието на 
1 тов и хората му. 

„Освободеният от длъжност френски морски аташе, 
фрегатният капитан Грюйс, възнамерява в скоро вре
м с автомобил ДТ-117 да замине от София за Буку
рещ и оттам да се завърне във Виши. Аз ви моля да 
откажете на господин Грюйс пътуването с автомобил и 
му наложите да използува за целта влака, тъй като е 
11 сжелателно един член на френската легация, работещ 
11 разузнавателната служба, какъвто е Грюйс, да има 
rлучай чрез едно пътуване с автомобил да събере ма
териали за противника." 

Горното писмо същевременно показваше, че Делиус 
с недоволен от играта с Грюйс. Следован .• шо - тряб
в а ше да вземе мерки да ограничи възможностите му. 

„Молбата" на доктора бе изпълнена ... 
И се редяха нови писма. 

»Тъй като е установено, че противниковата шпионска дейност 

п по-голялtата си част се осъществява от членовете на френската 

легация в София, които работят в полза на голисткото НД, .моля 

да се отказват на членовете на френската легация пътувания с 

кола из България. 

Аз моля особено много да не се дават и на всяка цена да се 

отклоняват пътувания на членове на френската легация в района 

11а турско-бъ4гарската граница. 

Известно ми е, че работещите в противниковото НД разузна

оане членове на френската легация - Анри Ру, търговските ата

шета Сази и Колона - с автомобил ДТ-49 респектив1-ю ДТ-31 

оъзнамеряват да посетят българо-турската граница. Аз моля тези 

пътувания да бъдат отказан{/." 

Началникът на РО при Министерството на война
та Костов, веднага след като получи писмото, изви-
1(3 офицера, поддържащ връзка с· полицията и му на
р ди: 

„Да се изпълни искането на Делиус!" 

Сега е твърде трудно човек да си представи цялата 
у 11н ителна сервилност на българските фашисти. Тези 
х нтри господа вече съзнаваха до голяма степен мрачна-

1·11 и роля и безперспективността, която ги очакваше в 
(i ·r ,д ще. Навярно личното послушание на Канарис и 
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неговия човек у нас им е било коз за идващите дни на 
погром, когато тук в страната ще бъде горещо за тях. 
Те сами подготвяха сегашната си съдба на безотечест-
веници и храненици. . 

За да се разбере отношението на Делиус към Фран
ция и френските граждани, ще си позволя да посоча 

следния случай. 
С писмо от 4 ноември 1943 година Делиус преду

преждаваше РО при Министерството на войната, че 
група от девет души пленници - французи , са избяга
ли от един европейски лаге р . С привичния си маниер 
Доктора искаше от бълг а1р ака С1'рана да се вземат 

мерки за залавянето им . 

Измина четвърт век, откак отшумя мълчаливата и 
ожесточена б итка, която а гентите на Делиус водиха 
срещу френските дипломати . . . Купища листа , събрани 
в архивите - повечето изпие ни на пиµ.~еща машина, 
подписани с цифри и букви: „Ф-9", „№\ 1404" , - дона
сят до наши дни отгла с от тази битка , в която на вре
мето са били жертвувани толкова сили, умение и . дори 

човешки съществования . Редица имена на французи . мо_
гат да бъдат срещнати из избелелите редове, но почти 
никога - имената на техните врагове. Те като че ли 
са искали да подчертаят с анонимността си своята при

надлежност към света на безименното насилие, на без
личното подчинение на мрака. Дори термините, упо
требявани от агентите в рапортите им, ни връщат в 

един друг свят, в който и куфарът, и човекът биват 
равнодушно обозначавани с една и съща дума -
„обект", а убийството се н арича „м роприятие". 

Многобройните н омера, срещани в докладите , показ- · 
ват, че Делиус е хвърлял значителни сили в битката 
срещу французите, като, разбира се, широко е изпол
зувал агентите н а българските си съюзници - по-точно 
на своите български слуги. Справка след справка очер
тават пред на с обр азите на френските дипломати, така 
както ги виждат агентите на Делиус - от особената 
гледна точка на професионалиста-мракобесник, който се 
интересува от стъклената чаша не защото в нея може да 

се налее вода, а защото с парче от нея може да се прере

же вена. Интересно би било едно задълбочено изсJiедва
не да покаже различията между истинските черти на 

хората, наблюдавани от Доктора, и справките, намерени 
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11 ~рхивите. Вероятно някои от обр азите биха се очерта· 
JllI като напълно противоположни. 

Според Делиус нямаше служител от френската легас 
1щя, който да не се занимава с разузнаване против 
11 ' Мците и едновременно да не е привърженик на ге-

11 ~ р ал Де Гол. 
Той с • изключ'ителен интерес се отнасяше към всич-

1<0 около личността и действията на маркиз дьо Керга
рю - п_ълномощния министър. Сле)I. неговото пристига-
11 в София през есента на 1943 година немците се на
юшаха, че ще бъдат ·предприети някакви мерки срещу 
1 1 ривържениците на Де Гол. За съжаление пълномощ-
11ият министър не само не се опитваше да се освободи 
от „нежеланите" ; а , обратно - толерираше тъкмо тия, 
1юито според Делиус имаха най -много грехове. При 
· 1 · о ва дьо Кергарю не направи нито една ясна декл ара
ция за политиката, която смяташе да води като пред

ставител на Л авал-Петен . Немците непрекъснато из-
11ращаха журналисти, за да измъкнат orr маркиза ня

ка1шо интервю, обаче той винаги намираше начин да 
нм се изплъзне. Отлагаше срещи, боледуваше от рев
матизъм, празнуваше или носеше траур. Наричаха го 
„ резервиращият се". 

Но според Делиус най-опасната личност от легация
та , с много широки връзки в страната, човек с обаяние 
и опит, беше Шарл Колона Чезаре - консул , шеф на 
френското разузнаване в България. А що се отнася до 
1 юлковник Жан Шабание - френски военен аташе в 
София, завършил генералщабна академия, воювал сре
щу Германия в щаба на генерал Де Гол , него Делиус 
·мяташе за 'доверен човек на генерала и проводник на 

1юлитИката му в легацията. 

Срещу тия хора и срещу десетки други , чиито ·име
на се срещат iВ различни документи, агентите на Делиус 
11одеха безпощадна борба , в която традиционната дипло
матическа неприкосновеност беше тълкувана доста про-
11 э волно, да не говорим за ~понятия като почтеност, чест и 

/(руги , които не съществуваха в речника на Доктор~. 

Побоища, грабежи , шантажи - всичко беше пускано 
в х д, когато трябваше да се постигне определена цел 
11m1 просто когато агентите на Делиус изгубвах а нер-
1111 т СИ. 

дна френска вербална нота от 24. 6. 43 година съ-
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общава за побой над Жорж йозе, представител на 
френската осведомителна служба в България. Той би
ва нападнат и пребит от три лица - пред собственото 
му жилище и пред очите на полицаите на две посолст

ва, „ненамерили за нужно да се намесят", както с гор
чива ирония се казва в нотата . Че тримата нападате
ли са имали нещо общо ако не пряко с Доктора, то по
не с помощниците му, говорят револверите в техните ръ

це и прощалните им думи: „lЦе помните кога сте пра

щали съобщения." 
По-долу предаваме съдържанието на два рапорта на 

агенти на доктор Делиус. Рапортите се препечатват до
словно, за да добие читателпт макар и повърхностна 

представа за дейността на бюрото. Избрани са точно 
тия рапорти, защото и в двата случая агентите на Док-
тора остават с пра зни ръце. , 
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„Ф-3, Ф-5 

№№ 31 и 214 
20.09. 1943 

РАПОРТ 

В изпълнение на възложената ни задача да просле

дя ваме и направ1им о~пиr да заДJ11г.нем куфара на фр,енския ди

пломатически куриер Паке, Ви донасям следното, Господин 
полковник: 

На 17 т. м ., идващи от Букурещ през Русе, пристигнаха 

на гара София в 1,30 часа след полунощ фре1нските диплома· 

тичес1ш куриер и Андре Паке и )Ка к Лотрус. На софийската 
гара куриер ите бя ха посрещнати от управляващия френска
та лега ция Анри Ру, от геНiералиия консул llla·pл Колона. 
първин секрета р С нт Мари, секрr-аря на военното аташе 

капита.н дю Грес и р азсишrия при легацията . След .слизането 
на куриерите всички гореспоменати лица се отделиха настра

на, разтво•р,иха един от J{уфарите и цялото негово съдъри<а

ние беше разпределено по джобовете на персонала 01 френ
ската легация и куфа рът задържан. Това идваше да покаже, 

че донесените поверителни книжа от Виши за ~офия и Ан
кара са от изключително голямо значение. Другият едноти

пен куфар, предназначен за Анкара и наш обект, беше зао
биколен от горните лица , които не мръднаха от местат~ си 

до заминаването на влака. 

С наближаване на заминав~нrето .на влака ваички се 
отправиха към спалния вагон и бяха заобиколили носачите 

на багажа на куриерите. След това лично Паке се качи u 
купето, като сам Поемаше и настаняваше куфарите. Колона 

се приближи до прозореца на купето н му подаде чанта с 

разн1и закуски и две бутилки в1ино с оглед на това, да не 

слизат по гарите. 

Персоналът на легацията се сбогува и си отиде. Паке 
седна непосредствено до куфара-обеrп, а Лотрус седна на 

един стол в коридОiра на вагона до вратата на купето. Пр1и 

това положение ние не можахме да действуваме. Влакът по

тегли в 2,20 часа след полунощ. През времетраене на цяло

то пътуване никой от куриерите не напусна мястото си и 

беше изключено да се предприеме нещо от наша страна в 

спалния вагон. 

Пристигнахме на гара Свиленград и с това оставаше по

следната възможност, поради обстоятелството, че ставаше 

прехвърляне от нашите в турски вагони. Обаче и тук Паке 

и Лотрус сами носеха и лично настаняваха багажа си в оп

ределеното им купе. След 30 минути Паке слезна от вагона 
и отиде да се нахрани в бюфета на гарата и след неговото 

завръщане Лотрус направи същото и с това не оставяха без 

наглеждане куфарите. Куфарът-обект беше поставен до от

ворения прозорец на купето и при това положение можеше 

да се направи опит, обаче едно, че куфарът беше много те

жък и второ, че в Свиленград беше пристигнал директорът 
на полицията от Одрин с голям антураж и постоянно се 

въртеше по перона на гарата в близост на спалния вагон 

ни възпря да действуваме. ' 

Ф-3, Ф-5" 

Съдържанието на втория рапорт внася в дългата ис
тория на борбата между доктор Делиус и френските чи-
11 овници един неочакван комичен елемент - а хуморът 

с· твърде рядък гост в изключително сериозното съдър

~1 а ние на пожълтелите документи. 
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пФ-5, Ф-9 

80:09.43 

РАПОРТ 

На 27 септември 1943 година, в 19,30 часа, използувай

ки отсъствието на Франк Лекавле, французин, фрегатен ка

питан, роден 1915 година в град Лорио, Франция, който бе

ше отседнал в хотел „Славя нска беседа", стая № 415, Ф-5 

и Ф-9 влязоха в стаята му. След · претърсване на куфарите 
му бяха намерени две тефтерчета, едно от които обърна 
вншvание на разузнавачите с шифроподобни знаци във вид 

на ребуси . Малко по-късно тез и две тефтерчета бяха пресне

ти в германската разуз навателна фотослужба на улица Цар 

К:алоян, след което взетите неща бяха върнати обратно в 

куфарите. Вс11чко това стана с най-голяма бързина, с което 

не се даде и възмож1юст на Лl?ка вле да забележи и се 

усъмни в нещо. 

На 17 септември Лекавле излезе от хотела и отиде във 

фирмата „Бултексвнос" и представителство на разни видове 

пишещи и сметачни машини на улица Цар Борис № 4, къ

дето постоя около 20 минути. В 11,50 часа излезе и отиде . 

на обед в „Юнион клуб". Използувайки отсъствието на обек

та от хотела, Ф-9 се качи в стаята му, за да провери ръч

ната чанта на Лекавле, която . липсваше при претърсванетФ 
на куфарите му. Действително чантата се оказа на място, 

в която чанта Ф-9 намери три листа от бележника, написани 

с различни цифри, и един затворен плик, адресиран на 

турски. 

В 16 часа и 30 минути , след като затвореното писмо се 

преведе, последното заедно с трите листа се върнаха от Ф-9 

и се поставиха обратно в л ичн ата чанта нг обrкта. В 18 ча
са и 15 минути Лекавле дойде в хотела да вземе багажа си. 

като в то ва вр ем е н аправи среща с Ипан Симеоr!ов, който 
дойде с мотоциклета си . 

.В 19 часа и 20 м ин ути доi;·де 1шлата на френския вое

нен аташе полковник Шабани е - ДТ-53, като спря пред 

хотела, откъдето взема Л екавле и заминаха за гарата. 

След напускане на хотела от Лекавле на път за гарата 

възложих на Ф-3 продължаване на преследването и пзема

не участие при проверка н а ба гажа на обекта на гара Пи

рот. При пристигане на гарата Ф-3 наблюдава как Лекавле, 

придружен от шофьора, накупува цигари, след което вJiиза 

в купето си. Във влака Ф-3 влиза вън връзка с митничес

юпе чиновници, които помолва да го допуснат при прегле

да на багажа, така че той да мине за митнически чиновник 

и по този начин да може да прегледа багажа на обекта, 
което му се разрешава. От щателния преглед на багажа на 
Лекавле се оказало, че Фсвен големия сак, подпечатан с ле

гационния печат, който нямало право да се преглежда, има

ло три куфара, пълни с най-различни вещи. При прегледа 

на книжата му от един документ, издаден от нашата легация 

в Анкара, се виждало, че последният е извънреден френски 

куриер, което ще ' рече, че. то ~ носел много важни книжа и 

документи в споменатия сак, което пък се потвърждава от 

обстоятелството, че споменатият сак беше донесен от тукаш

ната френска легация в последния момент на заминаването 

и бил съхраняван до тръгването му в легацията, В книжа
та му били също гореспоменатото тефте;:~че, на което били 
написани цифроподобни знаци, съкратени думи и цифри. 
Всичко това се хвърляло на очи и обърнало внимание на 

митническите чиновници , 

Ф-5 и Ф-9" 

Трескавата работа на немските специалисти по де-
11 11 1фрирането на загадъчните кодове н а Лекавле имаше 
твърде неочакван край. 

Още на 27 септември вечерта Лекавле беше отишел 
11 ·uв френската легация, за да търси полковник Шаба-
1111 е, но намери само първия сен:р етар Сент Мари, кому
то каза , че иска да води разговор, докато са в лега

tlията. 

Фактът, че разговорът бе стигнал до бюрото на Де
J111ус, макар и с известно закъснею1е, достатъчно крас-

110речиво говореше за безрезултатността на усилията на 
,) ( ска вле да се укрие от агентите на Доктора. (Или пък 
1 ·ово ри за неговата висока интелигентност, ако след от-

1\р иването на кражбата се опитва да забърка против-
11111 lите си .) 

Лекавле разказа на Сент Мари, че от хотела са от-
1< роднати кръстословиците му, които 'той редовно из-
11 ращал на някакво списание в Истанбул. „Те бяха 
т11 · 1,рде сполучливи" - добави Лекавле. 

ент Мари го запита дали му липсват и пари. „ Не"-
0·1т вари Лекавле. „Е, 'добре, тогава всичко е в ред" ~ 
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философски приключи разговора практичният Сент 
Мари. 

Дали наистина немците трошеха главите си над . не
винни кръстословици? Или горният разговор бе умел 
опит за дезинформация? 

Никъде по-нататък не се споменава ни дума за кръ
стословиците на Лекавле. 

• 
! 

ПЕРИОД НА ЗА Г ОВОРИ 

След разгрома на хитлеристка та армия ;при Сталин
град цар Борис за губи ума и дума. Цялата фашизира
на буржоазия също се беше оклюмала. 

На 31 март 1943 година Хитлер отново извика Бо
рис в Берхтесгаден и поиска твърдо уверение, че бъл
гарската войска ще се бие срещу англичани и амери
канци, ако те се опитат да нахлуят на Балканите през 
Турция. По сведения, които идваха редовно сега от бю
рото и резидента от Турция Лаверкюн, се виждаше, че 
в Тракия се струпват големи турски сили, а в остана-

• лата част на страната се настаняват американски и ан
глийски ескадрили. Борис обеща на Хитлер, че Бълга
рия ще остане вярна на договорите и ще се бие до по
следния войник. Но още щом се върна в София, царят 
чрез своя посланик в Анка ра з а почна тайни преговори. 
Стар хитлеристки агент, продал на безценица страната 
си, той виждаше р азгром а на Третия райх и сега беше 
готов да продаде Бълга рия на англичани и американ 
rщ, стига да може да за пази короната си. 

Заслуга в тези преговори имаше приятелят на Бо
рис, бившият а мери кански пълномощен министър 
Джордж Ърли. Преговорите се водеха ту в Цариград, 
ту чрез хора на Ърли в София, за които Делиус непре
къснато настояваше пред РО да бъдат арестувани. Но 
и РО беше безсилно пред закриляните от царя шпиони. 

В основата на подработваното от царя съглашение 
лежеше признанието, че България е водила своята по
литика под давление на Германия. Занапред тя ще се 
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r1rндържа към пълен неутралите1·. Щом спре натис-
1< 1, от страна на Германия, България напълно ще ева-
1 уира окупационните си войски. Американският военен 

1 та wе в Турция съобщи по-късно, че това съглашение 
11ло подготвено благодарение на голямото дипломати

'' ' ско изкуство на Ърли. Писмото на Рузвелт до Ърли, 
:~а почващо с думите: „Драги мой Джордж", предизви-
1и1ло голяма възбуда в американокото посолство. Все 
още обаче не било решено кой це подпише съглаше-
1 1ието от името на България . 

Отрезнял, царят вече явно мислеше единствено за 
гова , как да спаси кожата си и династията . На 25 юли 
беше свален режимът на Мусолини в Италия. В също
'!10 1З1реме при Курск .се водеше гра1нд1иоз1на 6~11ка, в коя
то хитлеристите търпяха огромни загуби. Битката . при 
1\урск изправи немско-фашистката армия пред ката
строфа. Тя незабавно се отрази върху политиката на 
нп кои европейски държави. 

Унгарски1е управляващи, начело с регента Хор!и, на
правиха първите стъпки за преговори с англииското 

правителство за сключване на сепаративен мир с Ан
ГJ1ия и САЩ. Известно беше, че се подготвя съглашение 
и с Румъния. 

В София се разнесоха слухове за предстоящата ми
нистерска промян а , з а излизане от пр а вителството на 

Габровски, Захариев и Божилов - министри на ~въ
трешните работи, търговията и финансите. Смяташе се, 
11е след една такава макар и частична промяна народ

ните маси ще се успокоят, тъй като недоволството от 
полицейския терор, стопанския грабеж на хитлеристите, 
глада и финансовото разстройство беше много голямо. 

Богдан Филов беше изработил устав за ·държавна 
фашистка партия, която възнамеряваше да създаде под 
11мето „Български народен съюз". Сгромолясването на 
Мусолини го накара бърже да се откаже о. 11роекта си. 

Царят извика от Швейцарш· своq посланик Георги 
Кьосеиванов, бивш министър-председател, и започна да 

съвещава с него. Извикани бяха и посланиците от 
Испания и Турция. В подготовка беше една сериозна 
н 1щия, която подхрани известни надежди у • монарха и 

11равителството. 

Но тъкмо когато преговорите бяха в пълен ход, Де
лиус успя с един удар да разруши всичко. Чрез свой 
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агент той беше монтирал в Министерството на външни
те работи скрити микрофони. Когато посланикът в Тур
ция и министърът на външните работи разговаряха за 
съглашението с Ърли, подготвяйки се за доклад при ца
ря, разговорите им бяха записани най-подробно. Нови
ната беше толкова голяма, че Делиус веднага инфор
мира Бекерле и изпрати докл ад на Канарис. По този 
начин сведението стигн а до Хитлер едновременно по 
двете линии - на абвер а и н а РСХА. 

Научил за тази новина , Кан а рио тръгна на инспек
ционшr обиколка из Итали 51, Гърция и България. Цел
та му всъЩност беше Бъл гария, но той трябваше по 
някакъв начин да м аски р а тов а . 

Канарис пристигна пр з ав густ във Венеция, където 
дойде шефът н а итал и а н кота р а зуз наване Аме с гру
па свои офицери. Сл д като н а 25 юли след вот на не
довери е на гол емия ф аши ст ки съвет Мусолини беше 
арестуван, Хитлер реши да отвлеч е ита1ианския крал и 
папата и да освободи Мусолини. По-късно се доказа, 
че Канарис е предупредил своя приятел Аме за плана 
на Хитлер. 

От Венеция Канарис отлетя за Гърция, за да съз
даде впечатление, че наистина извършва инспекционна 

обиколка. В София пристигна със самолет в един слън
чев предиобед. На летище Божурище го очакваше Делиус 
с още две коли, в които имаше · охрана. Беше дошъл с 
колата си и полковник Недев , който от месец май беше 
сменил полковник Костов ка то н а ч а лник на РО . 

Канарис слезе от са м ол ета си във военна униформа, 
наметнат въпреки жегата със своя морски шинел. В 
ръка държеше любимото си кученце Зепел - от . поро
дата дакса, с много рядък цвят на козината. Снимка 
на това куче им а ше в к а бинета му наред с фотогра.
фията на Фр а н ко . След Канарис от самолета слезе 
полковник Ха нзе н, убит през 1944 година като участ
ник в за~:овор а ср ещу Хитл ер. Делиус, също в унифор
ма, изтича да ср ещне н ачалника си. Първите думи на 
Канарис бяха: 

- С вас ще имаме специален разговор. 

Въпреки тревогата, породена от тези думи, зашото 
имаше за какво да се стр а хува, Делиус запази спокой
ствие и усмихнат представ и на адмирала новия начал

ник на РО. След това колите тръгнаха за София. 
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Пред парад.1ия вход на Военното министерство вече 
1 1 r11<а ш е генерал Лукаш. Той поведе госта към своя ка· 

1111 ст , подреден за срещата. В кабинет? срга останаха 
J ! у ка ш, Канарис, Ханзен, Делиус, полковник Недев и 
11ору чик Пиперов, който трябваше да превежда. · 

- Още веднъж добре дошли на българска земя! -
1 \1 1 :1а Лукаш. - Как пътувахте? 

- Благодаря - отговори Канарис, галейки кучен-
1( 'ТО си. - Пътуването беше леко, но, изглежда , старея, 
все ми е студено, дори и тук в България. 

,_ Моля да опитате този коняк, това е специалнr> 

11роизводство - каза Лукаш. 
- Да, наистина е чудесен - призна Канарис, - има 

кобен аромат. Радвам се да ви видя в такъв добър вид 
('J 1 ед последната ни среща. · Е, господин генерал, добри 
JIH са отношенията ви със службата на доктор Делиус, 
11нм а ли неприятности и търкания? 

- Засега, вече толкова години, работим добре - от
f'Овори Лукаш, - нямаме никакви неприятности, хер 

) lсл иус е отдавна у нас, познаваме се h с~ разбираме 
JlOб pe. Искам да запитам господин адмирала, какви но
вн ни може 'Да ни съобщи? 

- Напуснах Берлин преди петнадесет дена - ка
:~ а Канарис, - а и бях все на път и не съм в течение 
11а последните новини. - Той изглеждаше уморен и 
мълчалив и явно нямаше н астроение да води полити-

11 сски разговори. Тогава Лукаш, по предварително под-
1 ·отвен му въпросник от полковник Недев, съобщи след-
11 ото: 

- Средствата на централата за тел ефонно подслуш
ва н е , с които разполагаме, са недостатъчни. Дали гос-
1 юдин адмиралът не би могъл да нареди да ни се из-
11рати по-голям апарат, за да се свързват повече теле

фонни постове за подслушване? Сега свързваме само 
международните линии и 4-5 поста, които не са доста
т· 1 , • 1ни дори и за легациите в София. Второ, р а зузнава
т 'Л н ата служба у нас не разполага с големи засечници, 

('; 1 мо при наличността на които може д а се търсят про

· 1 · 1ш никови радиостанции. Трето , не бихме ли могли да 
11 : 1 пратим в абвера няколко чиновника, които да се за-
11оз п а ят с разчитането на шифър? Такава служба у нас 
11 11ма и чиновниците не могат да използуват правилно 

рn11. ното като средство за разузнаване . 
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Канарис Оfгавори, че е съгл а сен да се дадат 1::1ужни
те разузнавателни средства, но за това е необхщr.имо 
да се направи офици ално иска не , з а да може той да До
кладва в Берлин. (Постъпки бяха н а правени в Берлин, 
но се разреши да се изпратят са м о пет чиновника в аб· 
вера, з а да се запознаят с р азчита нето на шифър. След 
като се върнаха, откри се специ алн а служба, която мо
жеше вече да проверяв а вси чки с ведения з а противни

ковите войски . ) 
Разговорът се поведе н а общи теми. Делиус каза, че 

трябва да се обърне особено внимание на пощите, тъй 
като неговите орга н и уста н овил и, че комунистите из

ползуват за нелегал н ата си ко респонденция пощенски

те кутии по тр амв а ите , откъдето писмата отиват на га

рата. Така пощат а и м за м ин а ва з а чужбина без цензу
ра. Не би л и могло цял ата ко р еспонденция от гарата 

да се съби р а и му се п р едст а вя з а бърза проверка? 
(Делиус , ра з бир а се, н е з н аеше ка кв а невероятна на
ходчивост проя вяваше по това вр еме комунистическата 

партия - директиви на Георги Димитров се получава 
ха в София на адреса на бившия министър Алексан
дър Гиргинов по един много прост начин: пощенският 
раздавач в квартал а б~ше свързан с партията и всич- · 
ки писма до р еакционера Гиргинов от чужбина със за
лепена накриво марка той прибираше и отнасяше къ
дето трябва.) 

Делиус се оплака, че от известно време във вилата 
му в Овча купел, където имал телефонен номер 5-60-95, 
му се обаждат по н а й-р азлично вре м е ден е м и нощем 
непознати лица . Н а вярно з адач ата им е да проверяват 
дали се н амир а в жил ището си . При издаването на но
вия указател н а Софи я неговият номер бил посочен, а 
досега бил т аен . 

Срещата тр ая към 40 минути. к~чарис напусна ми
нистерството , к ато обеща непременно да присъствува 
на официалната в еч е ря, ко то генерал Лукаш щеше да 
даде във Военния клуб в негова чест. В министерство
то остана поJ1копник Ха нзен. Т)Й · отиде в кабинета на 
полковник Недев и му даде сведения . за англо-амери
канските войски в Бли з ки я Изток и Средиземно море. 
Разговорът между дв а м ата се водеше на френски . Хан
зен остави написани н а н ем ски език сведения и някол

ко схеми . От тях се виждаше , че Осма американска ар -

190 

м1111, която беше взела участие в десанта на остров Си
щ1J111я, е изтеглена и се намира в период на съсред@то

•1nu;.~не в Северна Африка . 
След набързо проведената официалн а среща Кана

рнс тръгна за легацията да посети Бекерл е. 
Когато сядаше в колата си, той за пита Делиус: 
- Уговорихте ли чрез вашите хора ср еща с ца р Бо

рн ) 
- · Да, господин адмирал , царят ще ви оч а к ва към 

r р1111адесет часа, навярно ще ви покани на обед . 

- В колко часа ще се състои конфе р енци ята във 
11а1u ето бюро? 

- В шестнадесет часа. 
- Помнете, че може би ще имам с вас специ ал ен · 

ра з говор - каз а на прощаване адмиралът и изгледа 

мр а чно своя разузнавач. 

Делиус се върна веднага в бюрото си . Заповяда на 
1·дин от шофьорите си да отиде в Овча купел и да по
могне на готвачката и камериерката да подготвят всич-

1ю за нощуването на адмирала. Нареди на Kлaйxaм
llL' JI да усили охраната. Предупреждението на адмира
Jtn не излизаше от главата му. Нищо чуд н о , а ко беше 
усетил за играта му с РСХА. Като ст а р нац ист, Дели
v.с беше близък с Химле р и се радв аше на довер и ето му. 
11 с ше понаучил оттук-отта м, че положението н а адм и
р:1ла е разклатено. и з а човек к ато него беше естестве-
110 да вземе мерки за собствената си ко:жа . Истин а е, 
•re сведенията за съглашението на Бооис с турците той 
1"1,общи на Бекерле с единствената цел за тов а да бъ
/ t<' предизвест~н Химлер. Би могъл да се оправдае, че 
сам Бекерле го е извикал, тъй като е имал вече ня как-
1111 сигнали. 

Делиус познаваше своя шеф и зна еше, че с него е 
1111 асно да се шегува . Малкият „грък" чисто и просто 
можеше да нареди да го отровят или уби5!т, без да му 
м11 гне окото. Отсега нататък трябваше да бъде много 
11р дпазлив. Той повика секретарката си: 

- Анализе, в какво състояние е касата? 
- Не 'достигат близо 300 000 лева - отвърн а с е кр е · 

111рката. - На1последък имаме раздадени доста безот-
111· Г {IИ суми. 

Опитайте се да намерите таз и сум а - к аз а Де 
тr у . - Възможно е да ми направят рев из ия . Н а н е с ете 
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в разходите 10 000 лева, ко1:1то завчера дадох на f!:W · 
чалника на аерогара Божурище, който се задължюж~,.;; 
ми изпраща за проверка международната поща. 

Всичко беше станало просто и цинично. След един 
кратък р азговор с началника н а аерогар ата Делиус си 
тръгна, оставяйки на бюрото му плик с банкноти. Н а
чал никът свари само да коз ирува. 

Анализе веднага замин а с една от колите в канто 
рата на българския търговец В ., който и друг път ги 
беше измъквал от затруднения . 

- Моят шеф ви мол и да м и наброите веднага три 
ста хиляди лева - каза тя. - Сумата ще ви върна след 
няколко дена. Трябва да платя на доктор Афанасов и 
Кераджиев , душата ми изкар а ха . 

- Госпожице Анализе, сумата ще имате след еди н 
час, лично ще ви я до н еса. 

- З наете л и - 1<аза тя, - ч е не можем да намери м 
човек , който да за купи мината в Арабаконак или да 
участвува в разработката 11. Оча кв;:~м освен това от 
Щутга рт да дойде господин Шуберт з а една сделка . 
Естествено ще го пратя при вас. Гледайте да не за 
бравите да ми резервирате една комисиона от десет 
процента . 

- Ваш покорен слуга ! - целуна И ръка, раболеп 
но приведен, търговецът В. на прощаване. 

Към тринадесет часа архитект Севов причака Кана 
рис около Военния клуб и го взе в кол ата си. В двор ( 
ца влязоха пр ез задния вход. Борис нетърпеливо оча . 
ваше своя приятел. Той и Кана ри с се уединиха на ра : 
говор в царс1шя кабинет , до като бъде наредено за обе 
На първо място Кана рис съобщи на царя за плана ·· 
Хитлер да отвл ече неговия тъст, италиансюн крал ;l 
п ап ата. Разказа му още, че Еме му е съобщил конфи
денциално, че правителството на Бадолио прегова р r 
със съюзниците з а сключване на примирие и присъе

hИНяване към антихитлеристката коалиция 

Борис изглеждаше напълно съсипан. Но сега го ч а
каше още по-тр евожна новина. 

- Ваше вел ичество, в Берлин знаят за подготвен о 
то от вас съглаш е ние с Джордж Ърли . 9! 

- Не е възможно ! - извика царят. 
...11-'HTN : 

- За съжаление така е. Моят щ~ ·· 'ен доюор Де -
лиус е записал най-подробно в МинИ ,_,ството на вън · 
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ите работи разговор на вашия посланик. Аз бях длъ-
1.; ен да съобщя на фюрер а , защото се опасява х , че Де
иус е информирал и Химлер. 
Борис беше загубил дар слово. 
- Предщолагам - продължи Кан а рис, - че фюрерът 

ще ви вика в Берлин, за да ви иска обяснение. Вас и 
Антонеску, защото Румъния също подготвя такова съ -
1·лашение. 

- Как посрещна господин Хитл е р новината? - - з а-
пита Борис. . 

--- Беше много развълнуван - отвърна с нескрита 
ирония Канарис. - Чух го дэ r<азва , че тил, които го 
напускат, ще съжаляват, защото новите оръжия щели 
да изменят картината на войната. 

-- Има ли нещо сериозно в тези нови оръжия? -
попита царят. 

- Много неща се крият дори и от мене. Наистина 
Вернер фон Браун работи върху едно страшно оръжие, 
но ние ще закъснеем. Диверсията на англ ичаните в 
Норвегия, където имахме заводи за тежЕа вода, обър
ка всичко. Освен това, ако ви интересува моето скром
но мнение, никакво тайно оръжие не може да сп р е на
стъплението на руснаците. 

- Какво ще ме посъветвате? - з апита трескаво Бо-
1 рис. 

-~ Канарис твърде у1<лончи во му за гатна, че е най-до
пбре да отклони поканата па Хитлер и да печели време. 
„. Също така намекна, че ако се откриели реамш въз
. f\~ожности, би могло да се помисю1 и за предложението 
r trн a американците, независимо от това, че в Берлин на-
1 вярно ще вземат ~ай-сериозни мерки, за да осуетят ед -

, но излизане на България от Оста. 1 Канарис пренесе 
· ·' веднага с лекота разговора върху положението вътре 

в страната. Той сподели за грижеността си и каза, че е 

1 Резидентът на абвера в Турция J1аверкюн седем години сл ед 
войната в разговор е английския журналис1 ]\оль 1"1 съобщи , че 
е напълно възможно Канарис да е посъветвал царя да сключи 
мир със съюзниците. Есесовецът Хупенкотен, който ра зследва по 
поръчену,· на Химлер дейността на абвера, също съобщава за по
сещението на Канарис при Борис и за възможността двама:а да 
са водили пол .;;;;_iески разговори в духа на възприета та по това 
6реме от Каш:~Ш д.~олитика на застраховане п р ед съюзниците . --· 
Б. а. !!ЭТ~J 
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особено важно да се вземат решителни мерки против 
партизаните в страната , които по негови сведения пред

zтавляват вече внушителна сила. Събитията сега всъщ
ност работят за комунистите. Не е пресилено да се ка
же така. Фаталната грешка на Хитлер е, че със своята 
политика допринесе за бъдещото комунизиране на го
ляма част от Европа. Всяка държава, която би могла 
навреме да се измъкне от Оста и сключи примирие със 
съюзниците, в същото време се сп асява и от комунизма . 

Борис слушаше с интер ес , с и з н ен ада . Съветин_ на Ка
нарис и болшевишка та о п ас н ост - в сичко се свързва
ше, затягаше . . . 

Следобед в бюрото н а Дел и ус имаше конференция. 
Присъствуваше и специално и з вика ният от Турция Ла
веркюн. К:анарис пои ска да му докладват отново и по
дробно за подготвяното съrJ1 а ше ни е н а Борис с Ърли. 
Лаверкюн к аза, ч е посла никът в Турци> фон Папен на
вярно l e е сдоб ил с твърде интересен източник за ин
формация . (По - късно се р азкри, че тов а е камериерът 
на английския посл аник в Анкара на име Базна . Фон 
Папен му беше дал псевдонима Цицерон. Цицерон пре
даваше н а немците филми със снимки на документи, 
които изваждаше нощем от касата на посланика и сни

маш\\. За всяка фотолента хитлеристите му заплащаха 
15- 2°"000 фунта стерлинги, повечето от тях фаJ1шиви.) 
По сведения на Лаверкюн фон IJапен навярно води пре
говори за сепаративно примирие с Англия и САЩ. Ла- · 
верю )!-! съобщи и редица данни з а пристигащи в Тур
ция L1нглийски и а мерикан ски части, както и за съсре

доточаване на войска в Палестина . 
Независимо от агентурната мрежа на Лаверкюн в 

Турция бюрото на Делиус беше насочило напоследък 
много сили към тази страна. К:адрови разузнавачи, най
често прикрити като търговци, кръстосваха територия

та на Турция и чрез подкупи и шантажи или като из
ползуваха представители на различни мюсюлмански 

секти, които мразеха англичаните, събираха информа
ция. В град Харманли беше създаден разузнавателен 
център с голям обсег с рыюводител Хуберт. Той Р.зпол
зуваше покрай другите средства за връзка и гълъби. 
Делиус докладва, че отскоро Хуберт разполага с из
точник във Военното министерство на Турция и сведе
нията за личния състав, з а броя на конете , количест-
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1\111"0 и kачеството на nъоръжекието могат да се счиrа ·t 
11,ос то верни. 

1 lреди два месеца беше започната игра с турското 
р:1 :1уз наване чрез Сюлейман Пехливан . Съпоставянето 
11 :1 официалните сведения, писани от турската полиция, 
\ ' t >c сведения от други източници даде възможност да 

1·1• разкрият някои тенденции на турското разуз н а ване . 

) l c_;rиyc спомена и за един малък провал на Хуберт, 
l i о нто обаче не можел да му се пише в минус. Разузна-
11:1• 1 ът научил, че туркинята Мюзеин (Надя) Capaгьo
:1l'JJ решила на всяка цена да за мине за Турция. За да 

()("Lществи това си намерение, тя се сближила с тyp

( ' l i lIЯ ~онсул _в Пловдив. Хуберт се свързл с нея, обе-
1 1(<1Л и поддръжка и може би малко грубо я заставил 
Jl<I се съгласи да открадне ключовете от касата на кон

\'ула . Мюзеин се съгласила, но в последния момент се 
ш1 1ла шила и п·ризнала всичко на консула. Понастоящем 
11ра вели опити с генерал Расим , личен прител на пре-
1 11 ; ( е нта Исмет Инюню, който се занимавал с военните 

J (оста вки. На него били подчинени всички фабрики за 
11 1ю изводство на оръжие и всички з адгра н ични служби 

110 за купка на оръжие. Бюрото разпол агало още с раз
t1 Сi J1 ичителни факти за генерал Расим, който бил участ-
11 у uал в редица афери по доставr<а н а оръжие. · 

По нови сведения в предстояща т а среща между 
l l 11юню и Чърчил турският пре миер ще се опита да по
J 1 у •r н максимални изгоди за своята страна, тъй като се 

11р с ценява, че Англия ще се стреми да з~шази влияние
., о си в този район. Интересен е и др} с факт - напо
l' .1 1 сдък се забелязва усилена дейност на англичаните 
'" пербуване на турци . в Цариград. На всяко вербува-

11 0 лице те заплащат около 45 турски лири . Шофьори 
11 .1 11 1 механици получават по 300 лири. 

След това Делиус представи обширен доклад, който 
1· 1 .; (ържаше сведения за Турция, Сирия, Иран, Пале-
1· 1 · 1111а и Румъния, придружен от схеми. Всички мaтepиa
JllI взе полковник Ханзен. Докладът беше твърде по-
11р ~_>бен - имаше сведения за английски и американски 
1 10 11 с 1 < и, за танкове, авиация и други средства, за дис

·' 11 > 1\<Щия на турските войски. 

Ка н а рис даде редица указания 
l lo 1 1с нчки останаха с впечатление , 
'11' 1( и з паднал в тежка депресия. 

на подчинените си. 

като че ли този чо

Т рудно беше да се 
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следи ходът на мислите му - той скачаше от една те
ма на друга, често не можеха да разберат почти ни
що . Внеза пно прекъсна логическите изводи за ·вероят
ните намерения на англичаните в Близкия Изток и се 
впусна в дълга тирада за положен ието н::~ Балканите. 
Д)lмите му се сториха ;1 а Делиус зловещи . Накрая ад
миралът каза: 

- Поздравявам ви от името на службата с·ьс своЕ:
времен н ото р азкриване н а тайното съглашение между 
Бъл гария и САЩ. Фюрерът е доволен. 

Делиус очакваше много повече . Той се опита да до
кладва за финансовото положение на бюрото, но ад
мир алът го прекъсна и за пита дали е пораснало кучен

цето, което му беше подарил. 
Вечерта във Военлия клуб , в м алкия салон, се съ

стоя официална вечеря, н а коя то присъствуваха много 
български генер аJi и и rrол ковници от мин истерството и 
Генералния щаб , I<акто и немски офицери и служители 
от .~ега цинта . Генерал Лукаш раздаде ордени на мно
зина немски офицери . Канарис не получи орден, тъй ка 
то вече имаше един, който му се полагаше по чина. Не 
получи и Делиус. Орден „За военна заслуга" III степен 

ечове и дъбов венец му беше връчен още минала
година след производството му в чин подJполкuв-

. 

След вечерята гостите бяха изпратени до булевард 
Царя, където чакаха колите им . Бяха се натрупали до
ста любопитни гражда ни, но в широк кордон наоколо 
охраняваха български войници и немци от полицей
ската рота, кой знае защо, подчинени не на гестапо, 
както беше другаде, а на Делиус. 

К<Jнарис и Делиус седн аха в „Мерцедеса" , пред тях 
и зад тях се понесоха коли с полицаи и скоро автомо 

билната колона се проточи по Княжевското шосе. 

Делиус сви от шосето и подкара по една прашна 
улица към вилата си. Тук-т&м се виждаха постове от 
пръснатата из околността охрана . Фаровете на колата 
осветяваха цареви,нш ниви. Пред вилата стоеше на 
пост бъл га рски полицай . Цялата сграда беше осветена . 
На стълбището чакаше секретарката и Канарис я по
здрави. Заведоха го в спалнята на Делиус да се пре
облече, след това той дойде в кабинета , където му под
несоха кафе, коняк и праскови . Най-сетне останаха са -
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м н . Кана рис помълча, удобно изтегнат 13 J{реслото, и 
11нка к изведнъж подхвърли въпроса: 

- Какво е истинс~ото ви мнение за БългGtрия? 
- Лошо - призна Делиус. - В момента цели вой-

скови части водят сражения с партизаните, а по сведе

ни ята, с които разполагам, партизанското движение 

още повече се масовизира . 

Партизаните трябва да бъдат унищожени до 
1<ра к! - каза Канарис. - Вашата задаЧа сега е ликви
днрането на комунистическата партия в България. Ние 
сме длъжни да мислим за бъдещето. В тази страна , не
. а висимо от превратността на съдбата , трябва да за
п азим режим с оглед на нейното бъдеще и бъдещето 
11а Европа. Това е наш дълг пред бога . Какво ще каже
те , подполковник Вагнер, бях много изненадан , когато 
се явих на доклад пред фюрера и той вече знаеше за 
съглашението. 

~ Причината е в това, че господин министърът Бе
ке р.тте вече имаше информация и ме помоли да отида в 
.rт сгацията, когато готвех доклада си за вас - отговори 

Делиус. 
- Предпочитам сведения от подобен хара1пер да ми 

локладвате в бъдеще лично в Берлин .. . Е, ка1шо нау
ча вам, драги, често сте посещавали семейство Дитрих 
1• а улица Гурко. Съпругата била доста интересна . 

Мила е - отговори Делиус. 
Оставихте ли полякинята? 
Отдавна. 
Може би поради расов признак? Така и господин 

Гьобелс се отказа от чехкинята Лида Барова. Не сте 
прав, драги, не смесвайте жените с политиката. 

На другия ден Канарис отлетя за Берлин. 

Последствията от това посещение не закъсняха. Вед
нага по предложение на Канарис в България пристигна 
немски център по обучението със задача да запознае 
германското командуване с подготовката на българска 
та войска . Офицерите от центъра присъствуваха на 
nсички по-големи военни занятия. Те изпращаха указа -
1111я з а борба с бойни коли и за използуване на но 
nите технически бойни средства, за да обогатят бъ;'!
r· а р ските военни части със собствените си поуки от фрон 
то вете .. , М.oжell.Je да се предполага, че германското ко
м;.~ ндуване преследва дp}Jra, скрита uел - опитва на-
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чин за сближение и спечелване на българското офицер· 
ство. Немските офицери се държаха прекалено корект· 
но и търсеха възможност да общуват с отделни бъл· 
гарски офицери. 

Събитията се носеха с главоломна бързина. Хитлер 
отново повика в Берлин цар Борис и румънския дик
татор йон Антонеску. След завръщането си от Герма
ния Борис внезапно заболя и на 28 август почина. 

По-късно, след народната победа, на съдебния про
цес над военнопрестъпниците в София неговият брат 
Кирил заяви, че царят е бил отровен от есесовци, кои
то го снабдили с неизправна кислородна маска при об
ратния полет със/ самолета. Но Кирил не можеше да 
даде никакви доказателства. Лаверкюн смяташе, както 
после изяви, че Борис е умрял от сърдечен пристъп, 
след като е взел гореща вана. Официалният смъртен 
акт за царя, ~подписан от ле1<ари и Филов, гласеше, че 
смъртта е последвала от за пушване на лявата сърдеч

на артерия , двустранна пневмония, оток на белите дро

бове и мозъка. В Берлин бяха предадени последните 
думи на царя, че той твърдо вярва в окончателната по
беда на Адолф Хитлер. Независимо от всички версии, 
които се пуснаха в обръщение след смъртта му - че 

\_ са го отровили германците, че го е тровила италианска

""'та принцеса Матилда или че е умрял от собствена 
смърт, - хитлеристкият агент до последния си дъх ос

тана верен на нацистка Германия, така както и баща 
му беше верен на кайзерова Германия, довеждайки 
България отново до катастрофа . Колебанията му през 
1943 година бяха всъщност тревога единствено за съд
бата на династията и той беше готов да се продаде на 
англичани или турци, стига само да запази короната си 

от надигащия се като буря народен гняв. 

За цар на България беше поставен шестгодишният 
му син Симеон. Узурпаторското правителство на Филов 
натрапи за регенти оръдията на Хитлер - принц Ки
рил, Богдан Филов и генерал Михов. 

През ноември се събраха Рузвелт, Чърчил и Чан 
Кай-ши да обсъдят бъдещите действия против Япония . 
След това в Техеран се състоя среща между Сталин, 
Чърчил и Рузвелт. На Техеранската конференция бяха 
разгледани 11 съгласувани военни въпроси, беше р.е

·шено оrкриване;rо на вторИ фрон1 от съюзниците, · прие 
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1·1· JLCKJ r apaция за съвместни действия след войната . За. 
седа нията ставаха в самостоятелна сграда на терито· 

рията на съветското посолство. Тази сграда беше охра-
11лвана от международен караул: на всеки пост имаше 

трима часови - по един от страна на СССР, САЩ и 
Англия. 

На 17 декември лондонските вестници предадоха ед-
110 съобщение, което събуди голям интерес: 

„По съобщение fШ вашингтонския кореспондент на аген

ция „Ройтер" президентът Рузвелт съобщил на пресконферен
ция, че се е настанил в руското посолство в Техеран. а не 

в американското, тъй като Сталин бил уведомен за герман

ския заговор. 

Маршал Сталин, добавил Рузвелт, съобщил, <te е въз

можно да бъде организиран заговор срещу живота на всич 

ки у•1астници в конференцията. Той помолил президента Руз
велт да се настани в съветското посолство, за да избегне 

необходимостта от пътувания до града . . . Президентът зая

вил, че край Техеран се намирали стотици германски шпио

ни. За немците било твърде изгодно, добавил Рузвелт, ако 

съумеели да си разчистят сметките с маршал Сталин, с Чър

чил и с него по време, когато те биха пътували по улиците 

на Техеран." 

През същата година Хитлер замисляше все такива 

\Юерации с голям политически и пропаганю:н ефект, н~ 
без съществено значение за изхода на воината. Тои 
1rоръча на щандартенфюрера от SS от Скорцени, спе
!lиалист по диверсиите, да измъкне Мусолини от а реста 
му на непристъпния планински връх в Гран Сасо. Със 
L· пеuиални планери главорезите на Скорцени се призе
м иха край хотела, обезоръжиха охраната и с Jleк само
J1 ст откараха дуче в Германия . Пропагандата вдигна 
1 1 сбивал шум, по вестниците се . появиха снимки н а дву

м етровия есесовец с лице на горила. насечено от бе
.1 1 сзи. 

След това беше замислено отвличането на италиан
с 1шя крал и папата, но то не се осъществи. Сега на 
Хитлер му хрумна нова идея - да убие Чърчил и Ста
.1111 11 и 'да отвлече Рузвелт, за да може да диктува на 
:1м ериканците своите условия . Както се разкри . по-къс-
110, този заговор е бил наречен от хитлеристите опера-
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пия „Вайтшпрунг" („Далечен скок"). Шефът на/ глав· 
ното управление за имперската безопасност Калтенбру
нер възложи тязи операция на началника на V~ отдел 
при управлението - на д-р Валтер Шеленберr~. Мла
дият Шеленберг се з алови енергично да подготвя опе
рацията. В планините на Норвегия бяха изпратени ди
версанти, специално подбрани по определени външни 
белези - мургава кожа, продълговато лице и сини очи. 
Оставиха си мустаци, за да приличат на кюрди, и през 
цялото време, за да свикнат , се движеха в кюрдска на

ционална носия, с поя си и ятага ни. Специалистите ги 
запознаваха с нравите' на на селени ето , с географията на 
страната, о ус'Г'ройството на х а рем ите . 

Така се случи, че за таз и операция беше nоканен и 
пехотният офицер от Ровно Паул Зиберт от „прияте
Jiя" му есесовеца фон Ортсл , Паул З иберт беше всъщ
ност съвет с кият разуз н а вач Никол а й Иванович Кузне
цов от специалния чекистки отряд на подполковник 

Д. Н. Медведев . Куз нецов докладва на командира си, 
а той от своя страна съобщи в Москва. Там бяха засе
чени две сведения - едното от Берлин. Нямаше ни
какво съмнение, че операцията „Вайтшпрунг" е в пъ
л~_ход. 

'Цiел ен берг назначи за водач на групата Юлиус 
Шулце . Заместник на Шулце беше Вили Мерц. 

„Групата „кюрди" беше изпратена в София. Наста
ниха я в ,една от специално опразнените вили в Овча 
купел . Никой в София освен Делиус не знаеше за го
стите. Охраната организираше лично той. Докато ч,ака 
ха човека от Б ерлин, ДеJ1иус обсъждаше с Шулце пла
на за действие. Б еше решено, щом изпълнят задачата, 
да се качат на камили и да се вмъкнат в Турция, къ
дето щеше да ги срещне със свои хора Лаверкюн. Там 
всичко щеше да бъде готово, за да минат безпрепятстве-
но границата и довлека т пленения американски прези

дент. Лаверкюн беше потвърдил чрез парола по радио
то своята готовност. Обади се и резидентът в Иран, из
вестният археолог д-р Опенхайм. И така за операцията 
се грижеха трима ,,'доктори". 

Един следобед на л етище Божурище пристигна Де
лиус и се запъти към специал но охранявания хангар, 

където имаше огромен самолет „Юнкерс-52" . До този 
самолет можеха да се приближат само той и трима до -
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щ•ден~ лично от него техници. Охраната беше преду-
11 r сдена, че за всеки пропуск ще има само едно нака
. 1 : 111 н е Г разстрел. Самолетът беше готов. Бяха му ин
<'Т а л ир:;~ли допълнителни резервоари за бенз ин, резер
воа рите бяха пълни, моторите - изпробвани. Делиус 
11оказ а на началника на .11етището заповед от генерал 

JI укаш - целият обслужващ персонал и войниците се 
11 ус каха в градски отпуск до следващия ден, офицерите 

1· ' освобождаваха от всякакво дежурство. На летището 
о та ваше единствено охраната на тайнствения немски 
(' а молет. Странното беше, че самият началник на .пети
щето трябваше да се прибере в къщи. 

Всичко беше готово . Оставаше само да чакат чове-
1 < а от Берлин. Радиостанцията на Патриарх Евтимий 
6 ше в непрекъснато дежурство. Най-сетне съобщиха -
•ювекът ще пристигне в 23 часа. Беше 14 номеври . Де
л иус отиде да вечеря в рестор а нт „ Българh.п". Обади-
а му се неколцина приятели. Тази вечер той беше за· 

1 ' а дъчно мълчалив, слушаше приказките им и често по

и1 еждаше часовника си. В 21 часа той нареди на кел· 
11 ера да занесе в колата му каса бvтилки с шампанско. 
(.rтед това отиде в полицейската рота и заповяда да го 
1юслед вСJт два автомобила с полицаи. Докато шофира-
111е l(ЪМ вилзта в Овч а купел, неволно мисл{:ше за съд 
Г>юа на „кюрдите ". Не би искал да бъде на тяхно МЯ· 
сто , макар да знСJеше, че при успех Хитлер ще ги по
:тати. Северната част на Иран беше окупирана от съ 
в етски войски, а южната от английски. Шахиншахът на 
Ира н, макар и формално , беше обявил наскоро война 
11а Германия . По сведения на Лаверкюн голяма част от 
1 ·с рманците бяха арестувани. В страната цареше без-
110 койство, племената се бунтуваха, водачите на кюрд
с ките племена можеха да се купят за кесийка опиум или 
:i a шепа злато. 

Делйус завари „кюрдите" да се обличат, да си на
ви ват чалми и да пъхат ятагани в поясите. Настрое-
1 1 11 ето не беше лошо. Той внесе шампанското и ги по-
1 1 С' рпи за успеха на акцията. Шулце непрекъснато бър
() о р еше. Навярно мечтаеше да затъмни славата на Cкop
· tC' tIИ . 

Автомобилите потеглиха за Божурище с голяма ско
рост. След като остави всички при самолета и се уве-
1 н , •te в летището няма нито един външен човек, Де-
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лиус потегли с охраната към летище Враждебна ; да ПО · 
срещне човека от Берлин. Точно в 23 часа на иистата 
се приземи изтр,ебител и от него слезе мъж в цивилни 
дрехи с вид на дребен чиновник. Това беше Д-р Ше· 
ленберr. Делиус изтича и се представи. В момента и 
през ум не му минаваше, че докладва на човека, който 
след няколко месеца наистина щеше да му стане на

чалник. 

Двамата седнаха в „Мерцедеса" на Делиус и той 
подкара, следван от колите на охраната. 

- Всичко в ред ли е? - запита Шеленберг. 
- Да, господин щандартенфюрер. Тайната е абсо-

лютно запазена. Знаем са мо вие и аз. 
Колата прекоси София и се понесе по шосето за 

Божурище. Беше студена и тъмна нощ. Тук-там сре
щаха само двойки конни поJrица и. Пусто и тъмно беше 
в летището. 

Когато пристигнаха, са молетът беше изкаран вече 
на пистата, моторите му работеха. По него нямаше ни
какви опознавателни знаци. „Кюрдите", строени в реди
ца, чакаха. Шеленберг се ръкува и каза само няколко 
думи: 

- Помнете, че в тази нощ фюрерът не спи и мисли 
за вас. Онова, което ще направите, ще разтърси света. 

„Кюрдите" се качиха, моторите зареваха и самоле
тът се понесе по замръзналата · пист а. В него светеше 
само една лампичка - лампичката на щурм а на, който 

бе забил поглед в една точка: Шираз. 
Делиус и Шеленберг се вър н а ха в бюрото. Радистът 

чакаше. Шеленберг му пр едаде текста на радиограмата: 
„Берлин. Принц Албрехтщрасе 8. Секретно - от им

перско значение. До райхсфюрер а Химлер. Операцията 
„Далечен скок" започ на." 

Делиус раболепно поднесе на UJеле~rберг чаша с 
шампанско и каза: 

- Разрешете ми честта да бъда първия г, който ще 
ви поздрави като генерал-майор! Хайл Хитлер! 

- Благодаря ви, драги Вагнер, най-много ме радва 
това, че сте искрен! 

Странни неща се случиха през посл едните дни на но
ември в Техеран. Един след друг изчезваха видни чле
нове на немската колония в града . Нощем из различни 
места на града избухваш е яростна стрелба. Иранската 
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11 0.n и ция откри убити на улицата двама млади хора а 
юо рдска носия. Те нямаха никакви документи, По тела
т а им откриха особени знаци, татуирани под мишницата 
11а лявата ръка. Полицаите, разбира се , не знаеха, че 
това са знаци на кръвната група и че те се татуират са· 
мо върху кожата на есесовските офицери. 

Групата, която съпровождаше Рузвелт, се състоеше 
nт 17 души. Неговият самолет пристигна, като пренесе 
1 ~ з наменит~я му филипински готвач. На 28 сутринта при 
1 узвелт доидоха развълнуваният Хариман и началникът 
1 1а секретната охрана. Хариман разказа на президента 
• 1 е съветите са го осведомили за следното - градът ~ 
11 а воднен от германски агенти и са възможни неприят-

" х " 1111 инциденти . ариман от вежливост не употреби ис-

т и н ската дума - „ покушение" . Съветите предлагали 
rr р езидентът да се настани в една вила на територията 

11 а тяхното посолство, където те му гарантирали пълна 

б езопасност. „ ... разумът диктуваше да се живее, къде
то е най-безопасно" - писа по-късно синът на Рузвелт, 
[ Jшот. В 15 часа президентът се пренесе в съветското 
носолство в центъра на Техеран. Чърчил се настани в 
<111 глийското посолство, което се намираше на две крач
J< Н от съветското - и двете опасани от кордон усилена 
ох р ана. 

От „кюрдите" никой не се върна. След два месеца 
доктор Делиус зачеркна от задачите си грижата по 
(f р иемането в България на участниците в операция „Да
лечен скок". 

1 Р ЕВОЖНА РАВНОСМЕТКА 

Эядачата; която Канарис беше поставил на Делиус, из-
1 Jiеждаше не само изключително трудна, тя беше аб

сурдна. Единствено човек, който е заtубил всякаква ре
: 1 .rша представа за нещата, можеше да иска „унищоже-

1 1 11 е на комунистическата партия". Делиус получаваше 
111 rформация от полицията и Военното министерство и 
· 11 1 а е ше мнЬго добре какво представляваше тази партия 
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в 1943 година. В своите доклади се стараеше обектиып 
да обрисува картината на съпротивата в България. Или 
Канарис не следеше досегашните му доклади, или с не

го наистина ставаше нещо, както беше загатнал 11Jелен
берг: Канарис напоследък страдал от психическо раз
стройство. Делиус пък смяташе, че шефът му разиграва 
една от поредните си роли - прави се на побъркан, но 
защо? 

Все пак се зае добросъвестно отново да проучи всич
ки материали от преди три години и да ги анализира. 

Той се интересуваше не само от ръ~та на комунистиче

ското движение и броя на саботажите и конспирациите, 
но преди всичко от психиката на комунистите, от влия-

1-шето им и техните връзки с народните маси . Точно пре
ди двадесет години Българс1<ата комунистическа партпя 
беше извършила въстание, потуш ен о след кървави ера-„ 

жения с войска, полици;~ и шr;нцко манди. Дейността И 
след това беше минала пр еэ р азл ични п ерипетии, бяха 

·се изменяли форми и методи н а борба . НепрекЪснато бе
ше подлагано на изпитания умението н а кадрите И да 
преминават към нелегалност, да се законспирират във 

всяка организация, да поддържат огромна мрежа от съ

трудници и ятаци, които да ги укриват и подпомагат. 

На Делиус му правеше особено впечатление, че тук 
в та з и малка страна събитията на Източния фронт като 
точен барометър отразяваха градуса на кипежа на на

родната съпротива, оглавявана от комунистите. В 1941 
година по преценка н а РО п артията наистина беше една 
все още не масова организа ция, но зато ва пък от смел и 
и готови на всичко чл енове. Активизирането на дейност 
та И се движеше неумолимо по възходяr~а линия. През 
есента на 1941 годин а в полицейския дом на пл. Въз
раждане в София Дирекция на полицията организира 

изложба на матери али , донесени от емигранти, пристиг

нали от СССР . Делиус също посети тази изложба. за 
да разгледа оръжието, п а рашутите и взривните материа

·ли. Екипировката беше отлична, емигрантите носеха 

фалшиви лични карти, пистолети, бомби, топографски 
карти, български и чужди пари, хранителни и с анитар

ни припаси - всичко необходимо за едно по-продължи

телно съществувание, докато си създадяха връзки е н. е

легалната партия. И все пак голяма част от т,Ях бяха 
заловени и избити. Тогавашният директор на полиuията 
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Jl p ·1 roлoa rздигна много шум, раздаваше награди, отпе-

1 1 : 1та и специале1-i албум. 
Полицият а според фактите, с които разполагаше, 

1111 11 с па ше състоянието на българската политическа еми-
1 · ра ция в Съветска Русия. Виждаше се, че много от еми-
1 · ра1rтите, забягнали главно сле: r:ептемврийското въ

· н1 1ше , бяха _завършили политически ил11 военни акаде

м 1111, медицински факултети и технически училища, бяха 
,.(' издигнали до отговорни постове . Част от тях бяха 
у 1 1а ствували и в Гражданската война в Испания, където 
(Js1xa натрупали боен опит. На 7 юли 1941 година започ-
1 н1ло мобилизирането на българските емигранти. Как
то им заявил Васил Коларов, член на изпълнителния 
liо митет на Коминтерна , било настъпило време да се 
р еши „кой кого". При победа на хитлеристите щяла да 
11;1 стъпи реакци я за десетки години. 

Мобилизираните емигранти били разпределени така: 
! . Военна организация 
1 J. Саботьори (парашутисти) 
Членовете на военната организация били по-възраст -

11 и хора, с голям цолитически стаж, повечето с висше 

об разование. Тяхната основна задача била борба с нем-
111 1те в България, запазване на неутралитета на страна

., <1, борба за демократизъм. В щаба на тази организа-
11 1 1я влизали: Цвятко Радионов (Радойнов), полковник 
1п съветската армия и преподавател във военната ака

;1ем ия в Москва, няколко години преди това съветник 

11 ри щаба на републиканската армия в Испания; Иван 
Вннаров, поJшовник от Червената <1рмия, пропътувал с 
ра :1л ични задачи Азия и Европа. Полицията предполага-
111е, че Винаров е участвувал в отвличането на генерал 

1\\илер от Париж, а след това под ръководството на 

р уския евр еин Голдщайн - и в нашумялото на времето 

()тuличане на генерал Кутепов. 
Членовете на военната организация се разпределяли 

с 110ред административното деление на страната по об
т1 сти и една от задачите им била да работят за укреп-
1 1~:нето на партията. 

Групата на парашутистите била съставена от млади, 
t · м сл н, дейни хора, способни на всякакви саботажни ак-
11.111 1. Те трябвало да работят и за организиране на пар
·11 1 :.~ а нс1ш отряди под ръководството на щаба на военна
·111 организа ция, да разрушават мостове, фабрики и 
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CkJJ:aдoвe, да избиват фашисти , да се борят 1фо'гИв АЪ
вличането на България във война срещу СССР. Пара
шутистите получили райони за действие, били разделени 

,, на пет групи и към всяка от тях имало р адист. 

Подготовката на всички емигранти била извършена 
грижливо - те преминали специални курсове по дейст

вие с в зривни материали, обучавали се в скачан~ с пара
шут и т. н. 

Членовете н а военната орга низация били прехвърле 
ни в България с подводници в различни дни на месец 
август. Групата на Uвятко Р адойнов слязла с гумени 
Jiодки близо до устието на р ека Камчия, там слязла и 
групата на Георги Янков. 

· Парашутните групи през септември започнали да ска
чат обикновено към полунощ в о пр едеJiените им райони . 

Борбата на полицията и с едн ите, и с другите групи, 
както личеше от сведенията, е била ожесточена и свър
зана с много жертви. Делиус си спомняше, че през есен
та на 1941 година беше посещавал всеки ден Дирекция 
на полицията, за да получава информация лично от 

Драголов. В цялата страна полицията беше алармирана 
и вдигната на крак. По горите, край селата и пътищата 
бяха организирани засади, подвижни отряди с камиони 
се носеха из различни райони, престрелките не секваха 
денонощно. 

На 8 ноември беше бJiокирана в Сливен къщата, къ
дето се укриваше Съби Димитров, от 75 стражари и 20 
войници. (Той се беше завърнал в родината, за да взе
ме участие във въоръжената борба на народа срещу фа
шизма и хитлеристките окуп атори. Смелият партиен 
деец, който по време на Гр ажданската война в Испания 
представляваше UK на БКП в ЦК на Испанската кому
нистическа партия и отговаряше за бълг,арите интербри
гадисти, беше отново в града, където tодини наред ръ
ководеше р аботническите борби.) 

Рано сутринта жен а му излезе на двора и видя гъ
стия полицейски кордон. Полицаите нахлуха в къщата 
с ругатни . Крещяха: „Къде е скрит? Да се предаде Съ
би Димитров!" Жената им отговори с вик: „Убийци, па
лачи!" Запушиха И устат а и дадоха заповед къщата да 
бъде хвърлена във въздух а. Съби чу това и през стена
та на скривалището прокънтя: 

Палачи, вие ще станете господари на трупа ми, но 
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11 11 Jlyxa ми никога , той вечно ще живее Ме)!{Ду работни-
1 1 1·1· тuото! Съветска Русия ще победи! 

След това се чу тих изстрел. Намериха го в скрива
.1111 щсто с окървавена глава ... 

!'олямо сражение бе станало с една парашутна група 
11 1 ·о р ата между селата Оризаре и Жребчево, където 6я
\11 уб ити мнозина полицаи. Втората група беше скочила 
11 )lобричко. Преследваше я войска и полиция. След 
11жt•сточена престрелка полицаите стигнаха на 50 крач -

1111 uт парашутистите и започнах а да ги увещават да се 
11/•! ' )l<!ДаТ . 

-- Защо сте доUJли ? - провикна се един 0 1 парашу-
1 11 t"г нте. - Ние сме българи и сме на българска земя. 
1 0 11 сте германщпе. В ашата ... живи няма да се преда
ю · м 1 Оттеглеге се, защото ще дадете много жертви. 

Полицаите и войската атакуваха. Един от пслицей-
1 · 1\ 11 те началници успя да намуши с ножа си паднал па· 

р : 1 111 утист. Макар и със з абит в гърдите нож, па рашу-
1 11 стът възпламени бомба. 

Jl1pyгa група, която беше 1сжочила :в Асеновградоко, съ-
11(0 Ge пр еследвац а от много полицаи. В тяхна помощ из-
11 р ; 1тнха от София двама гестаповци с полицейски кучета. 

1-I а й-ожесточена беше борбата с групата на Йордан 
1\ 11 с rшнов. Участвуваха немци и дадоха убити, Киски-
110 11 и Романов загинаха по време на престрелка в к1,ъч
м:1т а на село Копривлен, където бяха отишли за храна . 

От членовете на военната организация бяха убити 
17 души, а към 10 се бяха укрили. От парашутните гру-
1111 J ( ва ма се бяха укрили, а 29 бяха заловени или избити. 
/ / омщията даде към 14 убити и ранени, а немците -· 

1 1 · 1.м 10. 
ДеJiиус беше опитен военен и разбираше, емигранти

' (' 11 м аха повече жертви, защото ги атакуваха десетор-

110 1rо вече противници. В редица случаи се беше намес-
11 : 1 J rа и ръката на предател. Организирани отлично, еки-
11 11ра ни и въоръжени, с ясни и съвсем конкретни зада-

1111 , те биха могли наистина да разстроят съобщенията 
11 Jl ii нанесат големи вреди на предприятията, работещи 
111 11 емо:ата армия. Ожесточените боеве, в които бяха 
у 1 1 :~ ствувал и, сражавайки се до последния куршум, co-
1/!'X<I, ч е са смели, предани и убедени в идеята си хора . 

l 1 1 що все пак не бяха успели? 
1 ! р нчинат ::~ можеше да се търси в обстановката през 
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септември 1941 година, когато t' ерманскИ'l'е усnехи н а 
Нзточния фронт бяха големи, пропагандата беше успя
ла да обезвреди и отчая много хора. Партията навярно 
все още нямаше широка база от връзки и ятаци, може
ше да се допусне, че не е рА з пол а гал а през този пери~д 
с достатъчно оръжие и съобщителни средства, за да уз
r~а~ и организира навреме посреща н ето и укриването на 
емигрантите . 

На 16 юни 1942 година в тунелите н а военното стрел-
бище в София бях а дока р ани 18 комунисти. Незабавно 
нзпълниха произнесените им съLци я ден смъртни присъ
·ш по делото на парашу1 истите. Между осъдените беше 
~ Цвятко Радойнов . ( Той се беше завърнал в България 
през лятото на 1941 годин а . С опит а си на участник в 
И с~~анската гражданска во~,на, на преподавате~ _въ~ 
военната академия „Фрунзе в СССР и полков1IИК 01 

съветската а рм ия, Радой1-:ов беше особено нужен за бор
бата в страната. Той стан а ръководител н а военната 1<0-

мисия при ЦК на парти ята и беш е з аловен и съден ка

то такъв.) 
Записаха посл едните желания на осъдените и ги раз -

пределиха на три групи в тунелите. Събл~~оха 1:м аре
стантските палта, а някои си свалиха ризи1е и останаха 
/iолуголи (ризите пожелаха да бъдат пред~дени на ~~из
ките им). Завързаха ги за коловете . Кога10 им пос1 авя-
ха маски на лицето, Цвятко Радойнов извика : 1 ~ , 

_ На нас п аметници ще ни вдигна т тук! Д<l жи-
" 1 вее Съветска Руси я ! Победата е неин :~ . 

- Да живее независима България 1 

Чувах а се ра з покъсани викове : 

- Долv тез и м ръсни н е мци! 
_ вы/ герм анците , да живее независима България! 
Прокурорът даде за повед за стрелба и осъдените бя-

ха екзекvтирани.1 

- Делиус се мъчеше да проникне в същността на мно-
гото проявления от този род. Спъваха го омразата му 
към комунистите, расистките предразсъдъци . }а~а и н е 
можа да схване психиката на бореца за свооода и со 
циална справедливост . Със завоев ателската си наглост 
бю ото на Делиус се намеси 1:1 в еврейския въпрос. Де-

р б щаб а на войск а та че през Свиленгра !\ 
лиус съо щи в ' 

--·-·- -
1 Из полиuейските а р хиви. - · Б . а. 
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~1 · t" 1 '0 ivlt1!4a&a Л ~1 евреи за Турци я и tlалестина , кое'!· () 
,. о р сдставлявало една добавка към военната мощ на 
11 1 нJтивниците". Прилагаше списъuи на изселнищr, алар
м 1 rр аше, че евреите, уж шпиони на противник::., бърз али 
11.: 1 е измъкнат от правосъдието. 

Ког'ато научи, че във Варна е започнала поправката 
1 1п моторния платноход „Марш.J:а", той веднага поиска 
1111 уз на е дали корабът няма да бъде използуван от 
1 · 1 1рс нте, тъй като се научил поверително, че в български 
11 t' uр ейски кръгове се говорело за една предстояща ак-
111 1н з а изселване на евреите в противникови държ ав и. 

В друго писмо Делиус съобщаваше, че получав али 
l i O lt1<peтни данни за опити на богати евреи да минат не
J 1t• 1 · а лно границата на Турция. Подготвял се един транс-
1~о рт от софийски евреи, които заплатили за 10 лица 
1·;1нн милион лева и 40 000 лева за камион, който да ги 
1 1р несе до граниuата. Негови разузнавачи му донесоха 
шложението на бившия морски капитан Аuтон Пруд-
1шн1 от 1941 Г::'11и1-1а във връзка с потъв а нето на кора.ба 
„ Ц;:;р Крум", където бяха з а гинали към 200 души евреи, 
М<'жду които 70 деца. 

Прудкин пишеше, че найлюдавал подготовката на то
:11t кораб за отплаване. Обшивката му била толкова про-
1 · 1 1 нла , че като го ударили на няколко места с тесла, тя 

t 'C пробила. Бившият стоп анин гледал как да се отърве 
от тов а корито, което можело всеки момент да потъне. 

А рматорите потърсили екипаж на евтина цена и назна-
11 11 л и неопитни хора. Капитанът, който нямал понятие от 
!iО рабоплаване, дори не си подготвил навигационни уре-
1111. Цялата подготовка била извършена небрежно, не 
r1 1 tл поставен мотор, тъй като корабът не можел да из
/l'l>ржи сътресението. Освен това корабът бил претова
рt• 11 с хора. 

Внезапно Делиус предложи да се разреши на голя 
м а група евреи да заминат с кораба „М а рица" - той се 
1111сма ше . да повтори трагедията с „Цар Крум" . 

Тогава генерал Лукаш писа до министър-председате
JIН едно писмо, в което с наивни аргументи се опитваше 

;r:i убеди правителството, че всеки евреин, напуснqл 
1" 1 · р а 1-1ата, „увеличава мощта" на съюзниците, че „всич-

.... 
1 Прудкин беше разстрелян от полицията като ръководител на 

1·11(\ тажна група във Варна. 
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!Ш евреи, без изключение, са враждебно настроени . сре
щу с:Илите на Оста и срещу нас, к~то желаят победа на 
анr лосаксонците и на болшевиките . 

А Филов писа в дневника си: 
Напомних на царя, че преди два дена Бекерле ми 

съо'бщи, че тяхното правителство не би . одо.?рило, ако 
ние изселим в Палестина уго„ворените с англиис)'К~~~Опр:~ 
вителство (посредством швеицарската легация д 
ца и 500 възрастни, понеже това би послужило за про-

А германците не искали да п а ганда в полза на нглия . . . 
се месят в нашите вътрешни работи и биха подкрепили 
всяко правителство, което е в състояние да се справи ~ 
комунистите и с евреите, за 1<0ито в Нова Европа ням а 

" място... а 
Филов даде нареждане н а пресата да започне камп -

~шя против евреите и комунистите . В София пристигна 
;тратеникът на Айхман хау~.тщурмфюрер Данекер иб с.~ 
уговори с комисаря за евреиските въпроси Белев да ъ 
цат депортирани 20 000 евреи от новите земи в Полша. 
Пра~вителството послушно гласува редица постановления , 
които уреждаха практическите въпроси по незабавното 
изпълнение на споразумението с Данекер. Комисарств?
~0 на Белев трескаво се зае да организира депортира
:н,~то: направиха се подробни планове за ета.~ните пун~;< 
т ове, за влаковете, за приемането на „евреиското иму
щество за мерките по опазване на таината от на рода. 

Акц'ията започна в началото н а март в редица гра 
дове в Беломорска Траю!Я . Към полунощ, сл,ед блок.и 
ране на градовете, полица и почукв а ха на евреиските \~~ 
~ци и предупреждаваха живеещите, че ще г~ въдвор "_ 
щ: временно местожителство във вътрешност га на стра. 
ната. в срок от 30 минути да се облекат и да взем ат с~~ 
себе си долни дрехи, завивки, прибори за ядене, па~~ва 
и скъпоценностите си . Багаж - 40 килограма. След 
къщата се запечатв аше . 

Евреите откарваха в лаге р, където ги обискираха 11 
им ТТруги КОМИСИ!I вземаха парите и скъпоценностите . ,ц 

отиваха да опишат запечатаните домове. Както се раз 
кри по-късно фашисти и зулгарни типове от тия „комн· 
СРИ се отдал~ на грабеж и машинации, обогатя~аики ~<· 
с ·чуждо имущество. Между тях имаше полицеиски i(::: 
чалници, кметове и чиновници. Помощник-кметът на ' . 
вала Петко Костов Папазов например 1при закрит тър1 
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() Ценил фина мебел и сервизи на стойност 40 000 лева 
:i;i 1000 лева и ги купил. 

Еврейските ешелони потеглиха за лагерите на смърт
т в Полша. И тогава, научавайки за извършеното пре-
тъпление, се вдигна на крак целият български народ. 

13 Народното събрание политиката на филовци срещна 
11 одобрениетр на значителна част от депу" атите. Чети
ридесет и трима народни представители начело с под-
1 1редседателя Д. Пешев под давление на българската 
общественост връчиха на Филов протестно изложение . 
Э а почнаха зацлахи и натиск, Пешев беше отстранен от 
носта си . Комисарят Белев беснееше, че бил поел а нга
жимент пред немците и сега не можел да понесе своя 
позор. Той си подаде оставката в знак на протест (раз
Gира се, не му я приеха). 

Цялата нелегална · комунистическа преса разоблича
uаше престъпниците, видни общественици се обявиха 
против решението на правителството, протестното събра

ние в софийската синзгога се разрасна в манифестация 
1ю улиците, по цялата страна ставаха манифестации. 

Полицейският аташе Хофман докладва в Берлин, че 
11равителството направило всичко възможно да депор 

ти ра евреите, но обстоятелствата в България били по
р азлични от другите 01<упирани страни, имало много 

трудности, трябвало да се вземат пред вид вътрешнопо
литическите и външнополитичеоките последици. Калтен

брунер получи пиомо, че „от общополитическо гледище е 
лаже опасно в сегашния момент да бъдат предприем а

ни постъпки по еврейския въпрос". По-откровен беше 
11ълномощният министър Бекерле. Той докладва, че ще 
успеят да уредят без остатък еврейския въпрос, щом 
германските успехи на фронта отново минат на преден. 
план. 

България беше единствената страна в окупирана Ев
ропа, която не позволи на хитлеристите да изселят от 
11ределите И нито един евреин. 

Делиус се опитваше да разбере причините за не
успеха на акцията. Пред него стояха записи от преда
ва нията на нелегалната радиостанция „Христо Ботев". 

)ще през месец октомври 1941 година тя издигна ло
эунг за създаване на Отечествен фронт. ПG-късно, на 
17 юли 1942 година, радиостанцията беше оповестил а 
1 1 рограмата на Отечествения ·фронт. В нея се призова-
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Диаграма за загубите в боевете с партизаните през 1943 r. 

11 11х а на борба всички патриотични антифашистки сили. 
l i ~ 1 x a з аписани речи на Георги Димитров , Васил Кола
ро в и Станке Димитров, които българските гражданл 
с.11у шаха по радиоапаратите си н а вълната на държdв-
11ата радиостанция. От страниците на нелегалния вест-
11111< „Работническо дело", от позивите и лозунгите по 
( ' Т ните на сградите, от тайните срещи и разговори след-
11:1 ха призиви към народа да пресече позорното пре

стъпление . Към битката на партията се бяха присъеди-
111 1 л и здравите патриотични среди . 

Онова, което плашеше хитлеристкия разузнавач, бе. 
•rc комуни стическата партия беше успя,z1а за две години 
щ1 приобщи огромна част от народа и да го спечели за 
с по ите идеи. Жесто1ште репр есии не даваха НИI{а къв ре
: 1ултат . Той знаеше, че къщите на партизаните се изга
рпха , че по селата се разнасяха забучени на колове 
11а ртиза нски глави, че без съд се избиваха ятаци с це

.11ите им семейств а . Борбата ставаше все по-напрегната 
и кървава. За . това свидетелствуваха и докладите на 
РО , един от които предизвика събирането на коронен 
съвет. 

Сега в бюрото на Делиус се попълваха ежедневни 
д и а грами за партизански акции и саботажни действия 
11а бойните групи, водеше се карта на партизанските 

ра йони, правеха се статистики. В диаграмите пулсът на 
11 а родната борба се движеше по една възходяща линия. 
Полицията признаваше, че задачите И са станали мно
го тежки. Българската комунистическа партия изпол
зуваше всички фактори - Отечествения фронт и поли
тическите партии - и настъпвайки последователно и на 
l'Ta пи според възникналите вътрешни и външни съби
т 11 я, разрешаваше всички свои задачи. 

Според полицията броят на разкритите младежки 
( ремсови) конспирации за цялата страна възлизаше 
1<а кто следва: 1941 година - 26; 1942 година - 78; за 
10 месеца на 1943 година - 77. Партийни конспирации: 
194 1 година - 201; 1942 година - 85; за 10 месеца на 
1943 година - 49. Твърде силно беше влиянието на 
1 1а ртията във войсковите части. През 1942 година само 
11 Софийския гарнизон бяха дадени под съд 200 военно
служещи, а в цялата страна около 3200 души. От 1941 
; io 1943 година бяха разкрити конспиративни групи в 
81 войскови части от всич~о 250, тоест повече от една 
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Диаграма за К·омуни,стически, саботажни и терс,ристични действия 
в · България от 1 яну,ари до декември 1943 rод., изrо.твяна от 

Бюро ,,Д-р Делиус" 

11 та от войскоsите части в България. Това изключи
' 1'.1r1ro нарастване на конспирациите, и то главно след 

' ' юни 1943 година, полицията обясняваше, само 111 1 

•; (1111 начин - с прякото влияние и въздействие на бол -
111 ' u ишка Русия. 

Полицията не знаеше точния брой на партизанските 
• 1 1'т и , предполагаше, че в страната през ноемрви 1943 
1 ·о;lи1-1а има 60. 

Делиус и Полицията имаха сведения , че партията 
р ; 1 :1 вива широка дейност за мобилизацията на антифа-
111н стките сили. И наистина в този период усилено се из-
1 · р а ждаха отечественофронтовските комитети. През есен-
1'<1 на 1943 година извънредно много комунисти и рем
· 1r сти, особено в Софийска, Пловдивска, Старозагорска, 
1 !J1евенска и Шуменска област, се бяха отправили към 
1 1стите. Партизанските чети прилагаха твърде гъвкава 
11 съобразена с обстановката тактика. Появяваха се на 
Г(I ки в а места, където полицейските органи не предпо
ю1 гаха. 

В документите на бюрото бяха отбеJrязани за еди-
11 ;,щесетте месеца на 1943 година: 

саботажни' акции по военни и стопански обекти -
194; 

терористични актове, въоръжени нападения и дру-

1 · н ~ 1491; 
понесени загуби от полицията и войската: убити -

1120, отвлечени - 140, ранени - - 172. 
Това бяха внушителни цифри. Не само че не може-

111 е да се мисли за някакво унищожение на комунисти

•rеската партия и нейните въоръжени отряди, напротив, 
н алагаше се да се вземат извънредни мерки за охрана

та на важни обекти, чието значение за хитлеристката 
н рмия на Балканите беше голямо. 

Но ето че идваха сведения за масови бягства и бун
тове на войници - ог частите в гр. Враня, от 10-а рота 
11 гр. Лебане, 1/15-и граничен подучастък в с. Конско 
11ремина към партизаните с целия си наличен състав, 

11 ачело с командира подпоручик Дичо Петров. Малко 
1ю-късно батальонът на Дичо Петров заедно с югослав
<' 1<и партизани разгроми при манастира „Свети Прохор 
1 l 1 1ински" четническия „корпус" на Дража Михайло-
11 1rч _ 

Хитлер извика рег~нтите и поиска от тях да напра -
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вят всичко възможно, за да смажат съпротивата в Бъл
гария. В боевете срещу партизаните бяха хвърлени це
ли войскови съединения. Само в Средногорието се бие· 
ха хилядна войска и жандармерия, подкрепяни от ар · 
тилерия и самолети. 

Делиус доложи на Канарис, че сраженията с па р 
тизаните не са довели· до никакви резултати. Както 
посочваше в една от диаграмите си, партизаните още 

повече се активизираха през есента, отколкото през 

лятото, като акциите им през ноември стигнаха своята 

кулминация· . 

Шефът на бюрото се ровеше из докладите и сведе
нията - той не само не проумяваше психологията на 
комунистите, трудно му беше 'да се ориентиf.~а дори в 
обстановката в Българf!Я - 1943 година приключваше 
треВОЖН.О. Щяха ЛИ да ПОМОГНаТ С нещо П')ЛИЦеЙСКИТе 
войски, които той и Хофман изграждаха по подобие на 
SS-войс·ки? Какво щеше да донесе новата година? 

ПОДМОЛНА БОРБА 

За първи път в течение на три години хората от абве· 
ра в България бяха обвинени, че безд~йствув~т. В Бер
лин беше изпратен голям доклад от полицеиския ата 
ше Хофман, съгласуван, разбира се, с пълномощния ми
нистър Бекерле. 

Но още преди да научи · за доклада, Делиус знаеше 
какво се говори за хорат-а му в легацията или на сре
щи в полицията и Военното министерство. Това беше 
добре организирана игра и нямаше нищо общо с ре· 
визиите, които му бяха устройвали гл,авно по финансо
ва: линия. За гестаповците не беше тайна, че почти всич
ки неГОЕ\И сътрудници са обвързани С фирми И друже· 
етва, откъдето печелят много. Известно им беше също, 
че мрежата на бюрото е прекомерно раздута и че се 
плащат фиктивни заплати и безотчетни подкупи. За 
това Делиус имаше своите доводи . Но те не можеха да 
не подозират, че голяма част от безотчеп-,ште суми по-

:на 

J"J ,oaт в джоба на Делиус или Клайхампел. Най-сил-
111151т коз на гестаповците беше, че абверът не е могъл 
Jl:t се справи с комунистите, че по немската армия в 

l ' JlИ H обширен район непрекъонатс> С<' нэ.насят удари от 

1 1 нртизаните и бойните групи на комунистическата пар-
1 11 п . Хофман предлагаше да се. обединят усилията на 
Jl вата института, като гестапо погълне политическото 

11 военното разузнаване и контраразузнаване. 
Тази борба тук в София беше отражение на го"ляма-

1 ;1 пойна в ' Берлин, в която Канарис заги11аше. Тои про
Jl"J ,лжаваше своята рискована игра на презастраховка 

с ред непрекъснато изострящото се съперничество меж

JlУ фашисткия апарат з~ разузнаване и терор - абве
ра - и Главното управление за имперска безопасност. 
Управлението представляваше извънредно тежък и бю
рсжратичен механизъм. Историята му е следната. През 
1929 година елит от 300 'души, които бяха 1 гвардия на 
Хитлер, образуваха SS. Химлер беше назначен за 
р айхсфюрер на SS. По-късно към SS се създаде служ
('i а з а безопасност или партийно разузнаване, наречена 
Sicl1erheitsdienst, начело с 27-годишния Хllйдрих. В 
1939 година тази служба прерасна в Главно управелние 
:1н имперска безопасност - РСХА, - оглавено от Хим
.11 р, с пръв негов помощник Хайдрих. 

УiПравлението беше разделено на седем ОIJ'дела, по
Вfl жни от които бяха: 

III отдел - разузнаване в Германия и окупираните 
страни (контраразузнаване). 

IV отдел - обединяваше гестапо (тайната полиция) 
11 /\Ържа:вната полиция, ръководена от Мюлер. 

V отдел - криминална ПО.)IИция. 

Vl отдел - външно разузнаване, ръководено от Ше- . 
JI 11 берг. . 

Хайдрих отговаряше за III и \, 1 отдел. 

Шеленбург и Мюлер постоянно се сблъскваха с Ка- · 
11при с, когато изпълняваха разузнавателните си задачи. 

Елиният не можеше да се помири, че Канарис е завла
;11 1 л цялото външно разузнаване, а другият - че му ос-

1·11 впт да довършва черната работа на абвера . 
В „делото" срещу Канарис постоянно се натрупваха 

(Н1 :3 бличителни факти . Хитлер побесня, когато англий-
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ска десантна част нападна фашистката експериментал
на ба~а в Хавър, където се изработваха нови . средства · 
на протиrювъздушната отбрана. К.анарис не само не бе
ше. предупредил командуването за възможността и под

готовката на това нападение, но дори го беше успокоя
вал, че то е нr-възможно.. По-късно бяха арестувани не
гови видни сътрудници: а през февруари избягаха 
при аi-rгличаните двама помощници на Лаверкюн в 
Турция . 

Хитлер смяташе, че е налице голямо предателство. 
/ Той поиска К.анарис да му представи пълен доклад за 

Източния фронт. К.анарис се яви в кабинета му с папка 
разузнавателни донес,ения и след установения церемо

ниал започна да го13,9ри. По едно време Хитлер се> 
хвърли насреща му и : J!! . истерика закрещя, че се опитвал 
да го · убеди, че е загу1q ил, войната. Още същия час Ка
нарис беше свален от заема1;1ия пост. Абверът беше вклю· 
чен в VI от.дел при Главното управление за имперска 
безоп2сност, тоест в о.тдела на Шеленберг. За да не се 
даде повод да тръг!-rат с4ухове, ча абверът е рухнал , 
Кана рис бе назначен на незначителната длыr3ност на
чалник на управлениетс;:> за икономическа воина. Запо
вядаха му да напуqне ; главната квартира на Хитлер 
и повече да н~ стъп-J:lq. там. Сега му оставаше да до
чака на този пост . кра5,1 на войната, след като беше ус
пял добре да се застрахова при съюзниците. 

Положението на службата за безопасност, или както 
я наричаха - гест~по,' в България по сведения н~ участ
ниците беше коренно различно от положението и в дру
гите окупирани страни, на пример във Франция, Полша 
или Холандия. Задачите на полицейския аташе при гер
манската легация Панцингер - 1940- 1941 г. ; Випер -
1941-1942 г. и Хофман - от 1943 г. бяха: администра
тивни, паспортна служба, проверка на всички пътува
щи за Германия, наблюдаване членовете на германската 
колония, политическа, стопанс1'а и културна информа
ция, някои контраразузнавателни задачи. 

Апаратът на гестапо беше малък. Освен това има
ха група сътрудници - едни за връзка с Дирекция на 
полицията, други за връзка с РО. Използуваха и хора, 
които по принцип служеха на различни разузнавания: 

съдържатели на барове, портиери на хотели, собствени· 
ци на ресторанти и сладкарници, цветари и прочие. 
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Гlолити:чесi<О'i·о разузнаване се 6пИраШе Н tia ШИр6!< 
кръг реакционни управници. Главната му задача беше 
л.а следи дейността на политическите групировки, на 
строенията сред народа и преди всичко да се бори с 

всички леви течения. 

Шефът на гестапо неофициално · беше пълномощ
ният министър Бекерле. Фактически ръководството на 
това разузнаване беше в ръцете на полицейските ата
шета. Те поддържаха лична връзка с Дирекция на по
~шцията и особено с началника на ДС Павлов и на
•1а.iшика на отдел „В " Праматаров, които бяха на ре
довна заплата и при тях. Ценен помощник на аташета 
та беше К:лайхампел, считан и за най - бл изък помощ
ник на Делиус. Фактически той осъществяваше връз
ката между бюрото на Делиус й гестапо . Отлични по
мощници на гестапо бяха различни търговски предприя
тия и най-вече съмишлениците на Александър Цанков. 
Неговото партийно разузнаване си имаше своя канто
ра. В нея се събираха информации от вътрешнополи
тически характер, систематизираха се и се предаваха 

на гестапо. При важни случаи Ца1шов сам отиваше на 
доклад при Бекерле. 

Гестапо в България имаше и външно р азузна ва не . 
Това разузнаване разполагаше с някол кl) uентрали. Не
гови агенти бяха предимно големи търговци, индуст
риалци, вносители и прочие. 

Сериозна помощ му оказваше РОВС - Руски общо
войнски съюз. Членовете му събираха сведения за 
СССР, съдействуваха за образуване на белогвардейски 
доброволчески корпус. 

Пълномощният министър Бекерле игра еше немало
важна роля в политиката на царските фашистки пра

вителства . Той беше стар член на националсоциалисти
ческата партия и бивш полицейски президент на Франк
фурт. Смятаха го за един от проводниците на нацизма 
в България главно чрез Цанков, К:антарджиев и мнози
на други водачи на националистически групи и органи

з ации. Бекерле успяваше да 'дава тон на външната по
литика на страната , да се намесва грубо в решенията 

на правителството. Когато Съветският съюз например 
поиска да бъдат открити консулства в България, Бе
керле притисна министрите на Божилсв, мнозина го 
виждаха да присъствува дори на заседанията им. Той 
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беше официалният параван, зад който действуваха ~всъщ
ност енергични, умни, безскрупулни фашисл1 като Де
л!::lу\: и Хофман. Може да се каже, че в много сдучаи те 
ИЛJf подсказваха решения на Бекерле, или сами прокар• 
ваха своите намерения, като използуваха целия огро

мен апарат на хитлеристкото разузнаване и фашизира
ната буржоазия. 

Интересна е съдбата на хитлеристкия агент Б-4, 
българин, търговец, за когото вече няколко пъти става 

дума в тази книга. Беше човек интелигентt:н, ловък, 
енергичен и с изкдючителна памет. Неговата работа 
сред нацистите хвърля доста светлина върху взаимоот

ношенията им и начина на работа. 

Б-4 се беше продал на полицейския аташе Панцин
гер. Когато дойде ред Панцингер да бъде сменен от 
Випер, той му заяви, че с удоволствие ще продължи да 
сътрудничи и на приемника и че вече е така добре ма
териално, че няма нужда от тяхната заплата от 5000 ле
ва. Випер беше гуляйджия, лекомислен и ф.r~егматичен 
човек. Задачите на Б-4 не се измениха : пrавеше докла
ди за заседанията на Народното събрание, където беше 
промъкнат като парламентарен дописник, събираше све
дения за бившите политически партии, за интересни съ

бития и коментариите по тях, за хора, които искаха да 

заминат за Райха. Б-4 често посещаваше Випер, канеше 
го на вечери, на тях привличаше и всякакви политически 

продажници. Сътрудничеството и общувянето с аташето 
му позволяваше да надниква и в картотеките, където 

се съхраняваха досиета на много бълга ри и немци. То
ва му даваше представа за огромната мрежа от англо

американски агенти в стр аната , някои от I\оито служеха 

и на хитлеристите . 

От честите разговори Б-4 добиваше представа и за 
постоянната борба между органите на РСХА и бюрото 
па Делиус. Постепенно се разкриваше, че Дедиус има 
силна подкрепа в Берлин. При това опитният разузнавач 
умееше да лавира, кокетираше с Бекерле и полицейския 
аташе, подхвърляше им от време на време интересни 

сведения. Ако Канарис воюваше с Хайдрих и Шелен
~ерг, неговият резидент в България балансираше успеш
но между едните и другите, като в редица случаи под

веждаше шефа си. 
в същото време Делиус ревниво пазеше престижа на~ 
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бюро·1·0 си . З а пазено е е,Дi !о не1·ово писмо до f'е нералi-i и 51 
щаб, твърде категорично по тона си : 

„Приложено, изпращам Ви с право оспореното от Вас писмо на 

- · Германската -въздушна .лщсия в България. Г ер,ианската въздушна 
.мисия юию 'ftикакви разузнавателни задачи. Единствената рl'lзузна 

ват·елна 'служб~ на германската войска в България е ръководенатп 
'JT .мене такава ... " 

Силата на Делиу~ беше и з питал на собствения си 
гръб Б-4. Веднъж той ра зговарял с н якакъв немец в 
сладкарница „Савоя". Дошъл немски оберлейтенант, 
седнал при . тях и в завързалия се разговор, вземайки Б-4 
з а немец поради отлич ното му произношение, се нахвър

лил срещу българското офицерств о, наричайки го долно 
и подкупно. Б-4 поискал обяснени е . Каз ал му, че преди 
да прави преценки з а ца рските пфицери, най-добре ще 
е да се порови в далаверите , кои10 ставали в герман

ското интендантство. 

След няколко дни Б-4 получил една пощенска кар
тичка - да се яви в немската служба на бул. Дондуков. 
Там се помещавала германската военна полиция, под

чинена на Делиус. Започнали да го разпитват и му по
искали писмени показания. Засегнатият Б-4 отговорил, 
че е български поданик и не е длъжен да им дава по-

·казания. Пропуснал да спомене, че е на служба в ге
стапо. 

·след няколко дни получил покан а да се яви в РО 
при полковник Костов. Костов го и зслушал и му заявил, 
че Делиус иска да зн ае з а кои немски интендантски ор

гани ставало дума . В този м омент вратата се отворила 
без почукване и в кабинета н а началника на РО в Ге
нералния щаб влязъл самият Делиус, при.дружен от пре
водач. Троснато, чр ез пр еводача си, тои запита:~ Б-4: 
как се осмелявате да н а падате германскатя воиска и „_ ?'' 

кои са тези случаи, които знаете в интендантството. 
А Б-4 отвърнал, че може да говори и без преводач, че 
се намира при българ ски полковник и единствено на не-

гови въпроси може да отговаря. · 
Естествено едно таков а държане не било по вкус~ 

на Делиус и той решил да де йствува другояче. 
На следващия ден в търговската кантора на Б -4 при

стигнал Клайхампел. Той го з аплашил, че ще му отне, 
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м · t всички ПредсtавйtеJ1сtва на ЧУЯ<десtранни фирмli, 
111СО не даде показания пред Делиус и с пи смен а декла- ' 
рп ция не оттегли думите си за интендантството. Изпла

шеният Б-4 отърчал при аташето Випер и му разправил 
цшта та работа. Випер му заявил, чr. Деттус е опасен, 
11 трябвало да се залавя с него и просто не виждал как 
ш1 м у помогне. 

Три дни след това извикали Б-4 в службата „Со-
11 н а л но-нравствен отдел при гражданската мобилиза-

1 t rr я ", където началникът изразил своите съжаления, но 
·1ъ й като били зависими от Делиус, а той на стояв ал за 
на каз анието на Б-4, трябвало все пак да направят нещо. 
Р шили да приложат „интерниране". Б-4 бил приет от 
н а ч алника на ДС Павлов, който преди това бил пом о
J1с н да улесни „ българския патриот". И Павлов из пр а 
·1 ил Б-4 в с. Вер сия, където той прекар а л два месеца. 

По-късно Б-4 бил вербуван от РО и започн а л да по
J 1 у чав а заплата оттам. От него искал и да ги инфор мира 
:1н всичко, което знае за гестапо и бюр ото, без обаче Да 

откр ива, че се е ангажирал с Военното министерство. 
f)-4 подписал деклар ация з а в ярност към РО. 

Началото на дейността му в РО съвпадн ало с идва-
11 то в София на новия германски полицейски аташе 
офман, човек сдържан, самонадеян и брутален . Б-4 се 

1 1 1<т и визирал още повече . Както работата му в Народно
то събрание и в дружеството н а Чуждите кор еспонденти, 
·1 н ка и увеличената му търговска дейност и ра зшире-

11ю1т кръг QT позчати му дав али възможност д а се до-

11 rра до общи информ ации от много източници . При не -
1rр инуден разговор тв'Lрде бързо той събир ал нужните му 
е11сдения. Хофман съобшил н а Б-4 , че в Б ерлин имали 
l< р а йно объркани предста ви за българските националис
·r · 11 чески организации, тъй като многобр ойните гер ~тански 
<'Jlужб и, всяка според предпочитани ята и връзките си, 
да в али различни, Ч:~сто пъти противор ечи ви оценки. 

Хофман все повече засил вал на блюдението върху 
м rrоз и на германски iПОдашщи тук , на първо място върху 
"1,трудниците на Делиус - виенския евреин Гл ат , Клай
х 11 м п ел , Гл1ок и други. Когато било установено , ч е под-
1щр е кrорът на „Интерконтин ентал " р аботи за а нгл ича-
1r 11 т , той на бърза ръка бил арестуван и л иквидиран. 

~ а да докаже, че службата му не бездей01вува, Дели
у' пристъпи към реорганизация на бюрото . Създадоха 
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се ньви четири разузнавател1ш района в · България, нод
мениха се някои от ръководителите. 

Пред него възникнаха нови задачи, след като неочак
вано полковник Костов беше свален от поста началник 
на РО. :В Генералния щаб се говореше, че една от при
чините била необяснимата изключителна дружба между 
Костов и Друми Друмев, известен мошеник и авантю
рист на служба в аьвера, и доказани.нт факт, че Костов 
и майор Генчев (началник на шифъра и офицер за връз
ка с абвера) получавали солидни заплати от Делиус -
предавал им ги лично в пликове. 

Новият началник, полковник Недев, беше преди тора 
военен аташе в Румъния . За негов помощник като · ръко
водител на вътрешното разузнаване назначиха подп~л

ковник Куцаров, човек избухлив, с изявени фащист~~ 
убеждения, известен като член на ,,порковата" команда , 
вършила много издевателства през Септемврииското въс
тание и Априлските събития. 

Делиус опита старата си система спрямо Недев, но 
срещна отпор. Много щ:ща се бя~а изменили в стр~ната, 
редица офицери разбираха, че 1 ермания губи воината, 
и се пазеха от прекалено заангажиращи . ги връзки. Но 
РО както и преди редовно информираше Делиус и из-
пълняваше нарежданията му. . 

Делиус се тревожеше, че политиката на България не 
се развива добре, споделяше с Недев, че правите-:ст~о
то на Божилов, изглежда, смята да извърши завои, ое
ше ,цори заявил, че „това поведение на Ьългария пове
че няма да се търпи" . Но той напразно се безпокоеше. 
Реакционната върхушка възприе курс на изчакване. Го
вореше се, че англо-американците ~яма ~а допуснат 

през България да минат съветски воиски. Без да скъс
ва с хитлеристите, фашизираната буржоазия реши да 

успокои народа и да си отвори вратичка към съюзници

те. В пресата и по радиото се развихри небив.ала пропа
ганда на новите оръжия „Фау-1 " и „Фау-2", с които 
Хитлер щял да спечели крайната победа . 

По това време, за голяма изненада на всички . геста

повци, по заповед на Шеленберг Делиус оглави гестапо 
в България. Сега той имаше такава сила в ръцете си, че 
започна открито да влияе върху правителствената по"1и

тика. Доктора вече отговаряше за поведението на Бъл
гария, той в никакъв случай не трябваше да допусне тя 
да се откъсне о:г ,Р<;:га . 

• ~. , •• ;, . • - ·!< ... 
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/lо1<ато германските войски имаха успехи на Източния 
ф ронт, службата на Делиус в България беше по-лека . 
В р атите на всички кабинети гостоприемно му се отва-
1н1 х а. Бъшарската управляваща върхушка уверено вър-
11 ше с Германия и за него нямаше никакви особени въ-
11 роси, които да го заставят да се занимава отблизо с та
·111 върхушка. 

Но в страната ставаше все по-неспокойно. Съпроти
вата на народа се засилваше. Определени сили с влия-
11 11 е и възможно·сти се обединяваха. Дълго време, въпре-
1\Н ясното очертаване· на положението в България, на 
Делиус се струваше, че неговите довереници сами ще се 
справят с вътрешната опасност. 

Сега нещата се измениха необичайно бързо. През ля
тото и есента на 1943 година стратегическата инициати
в а на Източния фронт окончателно премина в ръцете 
l!a съветското командуване. Контранастъпленията на 
ъветската армия понякога се извършваха в оргЬмни 
размери - фронт 1000-1200 километра и дълбочина от 
200-250 километра. К:онтранастъттлениетю прерасна в 
общо стратегическо настъпление с недопустим за фаши-
тите размах. Проваляха се стратегическите планове на 

хитлеристкото командуване. Немците даваха огромни 
э а губи. Хитлер губеше. С авантюристични действия се 
стремеше да направи някакъв поврат. Приказките за 
стр атегическото скъсяване на фронтовата линия и за 
11якакво тайно, изключително силно оръжие, което ще 
реши: изхода . на войната, нямаха очаквания ефект. Про
валите на фронта се отразяваха зле и на поддръжници
те на политиката на Хитлер в България. Сред ръководе
щите кръгове се промъкваше смут. Не слизаха от уста
та им думите: „Новините от Източния фронт пак не са 
хубави." 

По сведение на агентите си Делиус разбра, че ми
нистърът на външните работи Киров е убеден англофил 
11 че някои от приятелите на Германия смятат, че той 
еъ нателно саботир а политиката на българското пра ви
т лство. В подкрепа на това се изтъкваше и фактът, че 
1 иров протакаше въпроса с признаването на новото 
нталиансkо правителство на Мусолини. Сам Бекерле на 



няколко пъти настоi1чиво искаше българското fiравиiел
ство да признае правителството на Муселини. Даже на 
17 септември 1943 година регентите на Два пъти се съ
бираха, за да убедят Киров, че ведн ага трябва да решат 
признав ането на Муселини . Това поведение на Киров 
дразнеше немците и техните верни български приятели, 
като Филов и други. Колебанията му Делиус разглежда
ше като резонанс на приказките за .някакъв „завой" в 
политиката на България . 

Делиус и Бекерле бяха единодушни, че още в нача
.лото трябва да се пресичат всякакви опити за отклоне
ние или забавяне при решаването на въпросите, засяга

щи интересите на Германия. Не без тяхно въздействие 
беше решено Киров да бъде заменен с Шишманов. При
чината за тази смяна беше оправдана със „заболяване
то" на Киров. 

На 4 октомври 1943 година германското правителство 
покани княз Кирил и Филов, а след тях и министър-пред
седателя и министъра на външните работи да посетят 
Германия, „за да се установи контакт с новите ръковод

ни личности в България. Особено . . . да видят кня з а, 
който още не се е срещал с фюрера". 

На 18 октомври 1943 година Кирил и Филов бяха по
срещнати от Хитлер и свитата му . в главната квартира 

при Gor!itz. На първата среща говори фюрерът. Той се 
изказ а ласкаво за цар Борис, чиято смърт им причинил а 
голямо н ещастие . Другото голямо н ещасти е б ила из м я 
ната на Италия . З а Италия фюр ерът гово р еше с въз му
щение и си служеше с примери , пок аз ва щи нейната не
способ ност да воюва. 

По-нататък фюрерът з а позн а българските регенти 
с положението по фронтовете . Той разказа, че западно
то крайбрежие е м ного доб р е укрепено и ако англича
ните се опитат да нап адн ат, ще бъдат решително сразе· 
ни. В Русия били длъжни да отстъпят, за да могат да 

засилят фронта в Италия и на Балканите. Според Хит· 
лер „русите имат гол еми технически средства и се бият 
много добре, с гол я м фанатизъм. само пехотата им е 
слаба . Анг,~ичаните се б ият по-зле, отколкото в Първата 
световна война, а а мериакнците са още по-лоши вой
ници". 

Фюрерът успокояв аше своите гости, че засилва с 
нови методи и нови бойни средства противовъздушна-
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та си отбрана и че в скоро време ще направят напа
денията над Германия невъзможни. Най-оп а сен за мо
мента бил Балканският фронт, който бил много дъ
лъг - от Триест до остров Родос. Немците възнаме
рявили към Скопие да концентрир ат две ударни диви
зии, за действие в случай на нужда. 

Хитлер самоуверено разказваше, че идущата про· 
Jieт с новите войски, които подготвят, и r л ав но с новс 
оръжие ще нанесат решителни удари в Русия , в Ита
JIИЯ и прочие. Новите бойни средства ще употреб ят из 
в еднъж, за да нанесат съкрушителен удар, преди про

тивниците да могат да намерят противодействи е. 

Регентите слушаха с внимание фюрера, те вярв а · 
ха в думите му. Стори им се , ч е той е откров ен с тях 
повече от нормалното. Тази негова откровеност те от
даваха на вярата му в техните позиции, непоклатими 

по отношение на Германия. Поведението и държането 
на Хитлер вдъхваше увереност в победата и усилваше 
решимостта на българските регенти да продължат съ
щата политика в България. 

На следващия ден те бяха пр иети от Р ибентроп. И 
той изнесе доста дълга беседа, в ко ято засегн а р еди ца 
исторически и актуални въп рос а . В кр а я н а беседата 
си наруши своята сдържа н ост и студенин а и н астър 

вено се нахвърли ср ещу болшевизм а . Ув е р я в аше реген 
тите, че ако Германия не удържи положението н а Из 
точния фронт, то цяла Европа ще се болшев 11 зир а . Ан 
гличаните в своето заслепение не виждали т ази опас

ност. 

Кирил и Филов бла годариха н а Рибентр оп за ока 
:~ ания пр ие м и беседата, но те не зн аеха, ч е не случ а й
но той се спря на болшевишка т а оп а сност . Риб ентро п 
раз пол;:,гаше с информация от Бъл гария за конт а кти 
те на българите с англо-американците в Цари г р ад . 
~ н аеше, че на 5 октомври 1943 година лично Ф илов, 
'дин от най-преданите на германпите управн и ци в Бъл · 
~ ·а рия , беше приел търговеца Киселов, който отив а ше 
1ю търговска работа в Цариград. Филов беш е дал н а -
1 еждане на Киселов пак да влезе във връз к а със слу
ж 11теля при американското консулство в Ца р иг р ад 
l ' л я к. Чрез него да се каже на ам ерика1щите , ч е Бъл -
1 · :-1 рип би могла да бъде крепост ср ешv бо ~ш евиз м а п р и 
11 JJQ ;жение, че се закрепи днешният р ежим и се з апа-
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' 
:ш обединението й. В случай, че българскщ~т народ 
преживее още едно разочарование в борбата си за обе
динение, той ще се отчае и лесно ще се поддаде на 

болшевизъм. 
Борба срещу болшевизма - тъкмо на тази основа 

българските управляващи среди търсеха възможност 
за контакти с англо-американците . Всъщност това бя
ха само .сондажи, намиращи се постоянно под кон
трола на немците. Ето защо те не могат да се считат 
за важен елемент на някакъв сериозен замисъл за „за

вой". 
Делиус имаше хора, които редовно Го информира

ха за настроението и безпокойствата всред политичес
ките среди. Бяха му казали, че · даже регентите, в 
чиято привързаност към Германия никой не можеше 
д.а се съмнява , са изпаднали в разколебание. Така ре
гентът Михов, когато узнал, че се говори за опразване 
Р.а Кримския полуостров от немците, където те имали 
около 200 000 военни н а почивка (р анени, болни, сла 
би и пр.), бил се изказал, че ако германците не успеят 
да спрат русите, ще значи, че положението е много 
тежко и че работите не се развиват по техните см етки. 

Делиус беше умен разузнавач и много добре раз- . 
бираше силата на\фактора разколебание . С ам той бе- · 
ше малък, за да внуши повече смелост и увереност на 
управляващите в България. Бекерле също не можеше 
да помогне в това отношение, защото , привикнал да 
се разпорежда с тях, нямаше . да поп адне в необходи
мия за случая тон. И Делиус р еши да действува. По 
негово внушение в Герма ния бяха извикани Божилов -
министър-председател на България, и Шишманов -
министър на външните р а боти. Там и двамата бяха 
сърдечно приети. Вним анието към българските дър 
жавници се чувствуваше не само при официалните сре
щи, но и извън тях. В беседите германците подчерта
ваха своята увереност в победата. Те се стремяха да 
вдъхнат вяра на събеседниците си в силата на Герма
ния. Божилов и Шишманов останаха с впечатление, че 
оказаният им сърдечен и любезен прием е „предизви
кан от слуховете з а з авой в България". Германците 
постоянно подчертаваУз доверието си към тях и към 
българското правителство. Чрез личните кон~акти те 
целяха да импулс!;fрат Божилов още . по-настоичи.во д.а 
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11 r в ежда прогерманската политика в България. Той 
()сше поласкан, защото мислеше, че срещата затвър

л п nа положението му на министър-председател. Зато
l'СI не скъпеше думите си, за да увери своиге немски 

11 р иятели , че в България не мqже да се води друга по
юrтика освен на тесен съюз между двете страни. Ед· 
rrовременно Божилов и Шишманов благодариха за 
оказаната помощ от Германия на България. 

Така от германска и българска страна се произна-
51 Ха хвалебствени речи и клетви за вярност. Уве

р51 ваха се взаимно, че ще водят заедно борбата до
кра й. Двамата министри се завърнаха в България обо
JLрени. Докладваха на регентите, че са били викани с 
псл опознаване и ориентиране и „да ни вземат мярка

та ", по израза на Шишманов. С това той искаше да 
r<аже, че германците следят всяко действие на българ
ските управници.· Думите му съдържаха и предупреж
JLението - никой да не си прави илюзия за някаква 

rтромяна. 

Наблюденията . на Делиус установиха. че посеще
нието на Божилов и Шишманов в Германия внесе в 
управляващите кръгове известно успокоение. Сега по
Jrесно се решаваха възникващите общи въпроси от 
българска страна. Но не мина много време и някаква 
невидима за Делиус сила започна да разпространява 

слухове за „завой" на българската политика . Той въз
,'fожи на хората си да проучат тоя въпрос. Всички си
ли бяха насочени, за да се изясни дали действително 
се подготвя такъв завой. Делиус беше изпаднал в нер
f\Ност. Допуснеше ли под носа му да се измени полити

ческата линия на България, това означаваше не само 
край на кариерата му, но и на неговия живот. Сам 
той на няколко пъти беше се съветвал с доверените му 
българи, обаче всички те не отдаваха голямо значе

ние на слуховете. Според тях в страната липсваха си
ли, които да извършат това. Но след като беше над
rrикнал по-дълбоко и внимателно анализира всичко, с 
из ненада констатира, че под влияние на събитията и 

участието на прогресивните с~:rли в България е · въз
можно да се направи завой. Още повече, че в по-го· 
л51м ата си част бъ,лгарският народ не одобряваше по
Jтитиката на обвързване с Германия. Определено тряб
в а ше да се _мисли,' че това е ,„урс на партията, която 



ръководи съпротивиtелноть движение в страната -
Българската комунистическа партия. По какви ли 
странни пътища стремежите на народа, неговите мис

ли и интереси проникваха в съзнанието на някои не

предубедени буржоазни дейци и ги караха да виждат 
по-реално събитията! Други стигаха до същото не 01 

политически усет, а от страх за себе си. 

Така или иначе, трябваше да се осуети предприе
мането дори на крачка към завой. Делиус написа по
дробен доклад и го изпрати в Германия. Реакцията 
не закъсня. В началото на март 1944 година фюрерът 
покани регентите да го посетят. Те грижливо се . под
готвиха за тази среща. Стараеха се да могат ве.П:нага 
да отговорят на въпросите на Хитлер. Филов се беше 
подготвил по евентуалните въпроси от политически ха

рактер, които Хитлер би му поставил, Михов ..., по те
зи от военен. 

Първата среща с фюрера се състоя на 16 М;;!рт 
1944 година в Залцбург. На нея той запозна регенти
те със събитията на Източния фронт. Между другото 
говори за голямото въоръжение и многото сили на Ру
сия, с които герм а нс ~\ ата армия трябва да се справи. 
Танк „Т-34" бил много добър и неуязвим от всичките 
германски противотанкови оръжия. Княз Кирил и Фи
лов б'1ха при фюрера и преди няколко месеца - през 
октомнри 1943 година. Но тогава той не говореше така 
за силите на Русия. Сега някак си по-търпеливо раз
ясняваше на събеседниците си събитията. Заедно с то
ва Йскаше да им вдъхне по-голяма увереност в успе
ха на Германия . Наблегна и н а необходимостта да се 
поддържа и в Бълга рип сигурен вътрешен ред. Спря 
се и на измяната в Италия . Това налагало да се от
делят двадесет и пет дивизии за Италия и голяма 
авиация. В 1939 годин а въn Франция свършиха рабо
та 65 дивизии, сега не по-малко са приготвени срещу 
десанта от запад. Фюрерът увери регентите, че ще се 
справи с такъв десант. Също така поясни, че въздуш
ните нападения над Германия не са се отразили много 
върху военното производство, защото най-важното се 
произвежда в подземни бункери. В момента усилено се 
работи върху усъвършенствуване на оръжията и към 

:месец юни ще бъдат готови . 
Фюрерът случайно се 11 изпусна" да к\l!J<e1 че пред-
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тои голяма задача - да се справят с Хорти. (Фашио
кият диктатор на Унгария Миклош Хорти свърза тяс
но своята страна с Германия след 1933 година. Ун
гария взе участие във войната срещу СССР на страна
та на хитлеристка Германия. Но с приближаването на 
съветската армия той направи неуспешен опит да скъ„ 

са с хитлеристите. Три дни след цитирания разгuвор 
хитлеристките войски окупираха Унгария.) 

Но той беше запазил най-важното за накрая. Фю
рерът внуши на регентите, че би било голяма грешка 
да се правят опити за мир. Натърти най-много, че с 
Русия е невъзможно споразумение. Налага се да се во
;1и борба на „живот и смърт". Друг изход няма. 

На следващия ден регентите имаха нова среща с 
фюрера. Той се обърна към княза да изложи въпроси
те, които им.ат да поставят. Трябва да се отбележи, че 
Кирил беше обграден със специално внимание. Той 
пътува до Германия с личния самолет на Хитлер, пи
лотиран от летеца Байц. Другите двама регенти пъ-
11·уваха в отделен самолет. Немците показвах а с дър
жането си специално отношение към Кирил. При всич
ки срещи, когато Хитлер се обръщаше към регентите. 
той подчертано отнасяше въпросите си към княза. И 
сега фюрерът се обърна отново към него. Кирил помо
J1и да им бъде отпуснато повече оръжие за жандарме
рията . Естествено Хитлер не взе отношение към тази 
молба. Сам по себе си въпросът беше от такова естест
по, че можеше да се реши и на по-ниско равнище. Та
ка както през месец февруари, непосредствено след 

създаването на жандармерията, Германия не закъсня 
да подари 25 танка за борба с нелегалните. 

Хитлер заговори на регентите за ръководн ата им 
мисия при сегашната .обстановка. Тя изисква в:одачите 
да сплотяват народа, да му вдъхват силна вяра в край
ната победа, да се възл ага повече на духа. 

Фюрерът осведоми регентите, че в Германия са се 
появили малодушни личности, но бързо ги обезвреди
л н и осъдилц. Разстрелването на 38 ' души поставило 
всичко в ред. И при двете срещи Хитлер настойчиво 
нскаше да внуши на българските регенти, че всеки 

опит за завой ще им коства с1<ъпо. 

Регентите останаха в 
отправи никакви искания 

учуда, когато Хитлер не 
към тях. След срещата 



Кирил шеговито се обърна към другите : „Тебе думам, 
дъще, сещай се, снаха", а после и на снахата: „Тебе ду
мам, снахо, сещай се , дъще". Ето такива изводи си бя
ха направили регентите от посещението си при фюрера. 
П)между си те недоволствуваха от приказките за за
вой на България. Недоволствуваха от това , че те бяха 
от~кнали чак до фюгера, и то доста внушително. Спо
койната обстановка в резиденцията на Хитлер и него~ 
вата бодрост П)Влияха на регентите. Те се завърна.ха в 
България с подсилени надежди и с решимост да бъ
дат докрай верни на Третия райх. 

Делиус потриваше радостно ръце. Името му беше до 
стигнало до ф'юрера, когото той боптвореше. Това мо
жеше да повлияе решително върху кариерата му. И са
моуспокоението му постепенно изместваше тревогата. 
Ежедневните информации, 1оито получаваше от явни . 
и тайни сътрудници, сочеха , че правителството и реген
тите предприемат мерки за укрепване на вътрешното 
положение. На 29 март 1944 година регентите пови
каха Добри Божилов, Дочо Христов - министър на 
вътрешните работи, и генерал Руси Русев -- министър 
на. войната. Обсъждаха уреждането на висящите въпро
си между Министерството на войната и на вътрешните 
работи, главно по отношение на жандармерията. Сведе
нията, които се получаваха за дейността на нелегалните, 
съвсем не успокояваха. През месец януари в България 
бяха извършени 95 партизански и саботажни акции, а 
през февруари - 159. През март партизаните на отряд 

„Чавдар" завзеха Кремиковци. Това беше една смела 
акция, извършена в голяма близост със столицата. И съ
бралите се държавни водачи обмисляха :мерките, които 
биха направили резултатна борбата с нелегалните. Едни 
предлагаха да се поведе борба освен с оръжие и чрез 
слово. Пропагандата, особено в селото, да втълпява на 

" селяните да не си играпт с огъня. Да им се напомня, че 
'нриказките от родd на: „Е па да видим и . тях" (нелегал
ните) крият опасност за собственото им бъдеще . . Други 
говореха и обвиняваха, че в резултат на просветната по
.ттитика „маса ученици и ученички са хванали Балкана". 
Дочо Христов се оплакв<1ше. че в жандаомерията има 
2500 вакантни места . Даже се нахвърли върху министъ
ра на войната, че не помага за комплектуването и въо

ръжаването на жандармерията. Министърът на войната 
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пак обвиняваше жандармерията в неспо1;обност да се 
справи с нелегалните. Разменяха се упрещ и обвинения. 

Накрая се споразумяха в близко вре~ ~ министрите 
пзаимiю да решат висящите въпроси . А б( бата с неле· 
1·алните да се разнообрази. ,Явно недостю ,чни са самс 
полицейските мерки. 

Всички присъству1:~аши виждаха в ли .... :то на неле
галните комунистическатd партия и с нас·1 рвение гово

реха против нея . Плашеше ги нейното ръ ~оводство над 
нелегалната борба. Буржоазната власт и представите
лите й искаха да изпълнят препоръките ~а своите хит· 

леристки приятели - да ликвидират с нелегалните. Те 
търсеха спокойствие за себе си . Вътрешният ред спо- . 
ред тях можеше да се заздрави само по пътя на кър

вава и жестока борба с комунистите и всичко прогре

сивно и чрез засилване на пропагандата. Съвещанието 
приключи с по-голяма увереност на участниците, че ще 

въдворят най-после ред в България. 
Но заедно с информациите за такива приятни съби 

тия до Де~иус достигаха и други. В тях се изнасяха 
факти за все повече и повече н алагащата се дума „за. 

вой". Той прочете, че един народен представител пред

ложил да се подобрят отношенията на България със Съ· 
ветския съюз, да се прати в Москва Георги Кьосеива
нов. 

По някакъв неуловим начин думата „завой" продъл
жаваше да си пробива път и да се разнася като мълва 

не само сред обикновените хора, но и сред висшето об
щество. Опитите на Бекерле и Делиус да отстранят от 
речта на хората тази дума оставаха напразни. Те дой
доха до извода, че трябва да се направи нещо, реши
телно да се излезе от това положение, и то по начин, 

който да запази позициите на Германия в България. 
При това Делиус беше узнал от своя ста р приятел 

Габровск1:1. бивш министър на вътрешните работи, че 
между воен н ите се готви преврат. Сам Габровски не 
виждаше смисъл в подобен преврат, но сигналът беше 
сериозен. И той побърза да го съобщи на Делиус. Раз
узнавачеоката ы а шина заработи в пълна пара. 

Два фактора, 1<оито не можеха нито да се спрат, 

1 rито да се преодолеят, вн асяха смут, несигур1-юст и 
трах сред българската буржоазия - военните неуспе

хи на хитлеристите и нелегалнотс движение в родината . 
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Подемът на въоръжената борба вътре в страната уско
ряваше разлагането на буржоазните среди в България. 

На 28 март 1944 година Георги Димитров отново 
постави въпроса за мобилизир_ане на антифашистките 
сили срещу опасността от открита хитлеристка окупа

ция на България. Акциите на партизанските части и 
бойни групи се разрастваха. Те оказваха мобилизира
що въздействие върху широките народни маси, привли
чаха ги за участие в борбата срещу фашизма и хитле
ризма. Откритият полицейски терор, безмилостното ог
рабване засилваха народното недоволство. Пар·щята 
призоваваше масите да започнат ударни действия за 
изгонване на хитлеристите от България В оJ<ръжно 
№ 3 на ЦК на БРП се казша: „Пътят за спасението на 
страната е всенародното въоръжено въстание. Силите 
за такова всенародно повдигане са налице. Това са -
народът, армията и въстаническите дружини." Българ
ската комунистическа п а ртия отчиташе трезво възмож

ностите, разчиташе на реални сили. 

Фашистите строяха хипотези. В тези дни Делиус 
все още не можеше да си обясни причините за разраст
ването на партизанското движение. Струваше му се, че 
властта не се отнасяше с необходимата сериозност и 

бавно и откъслечно предприемаше една или друга ак
ция за прочистване на областите от нелегални. Гешев 
се хвалеше, че успешно се справя с комунистическата 

партия тогава, когато влиянието И ставаше реална опас
ност за властта. Делиус не обичаш е самонадеяността 
на Гешев, често пъти из ра зяв ана чрез самохвалство. 
Министерството на вътр ешните р аб оти, което ръково
деше жандармерията, не м ожа д а я пусн е в достатъч

но широки оперативни дей ств и я . Опити те на Делиус да 
активизира целия държавен и полицейски апарат да· 
ваха известни резултати , но все още поврат не се по. 

лучаваше. Тук-там в буржоазните среди, главно сред 
либерално настроените личности, се появиха приказки 
на неодобрение за строгите наказателни мерки срещу 
нелегалните. Преследвани ят а на близките, палежите на 
къщите им, разстрелването на старци, жени и деца пла

шех'а, но и едновременно отрезвяваха колебаещите се., 
будеха гняв против властта всред народа. Те естестве
но влияеха и на либералните хора от буржоазията. 

Имаше група буржоаз1-~и поJщтици, КО!ПQ бя;ч1 за 

ёфй:енtа1tий на външната политика на ctpaHafa към 
Англия и Америка. Представители на тази линия бяха 
хора като Никола Мушанов, Димитър Гичев и др . Те 
също искаха изменение на външната политика на Бъл

гария. Едно от главните им условия беше да се отмени 
положението на война на България с Англия и , Амери· 
ка. Тези буржоазни политици бяха антикомунисти. Из
бягваха съюза с комунистическата партия и в същото 
време даваха вид, че със своята „антигерманска" по
литика се приближават към комунистите. Тов~ те пра
Rеха предн·амерено, за да си придадат народен харак
тер и да увлекат след себе си наивните и поддаващи се 
на лъжата им български граждани. Публично изтъква
ха, че стоят на антигермански позиции, но както раз· 
криха по-късните събития, тези политически личности 
бързо се компрометираха, показвайки истинския си лик. 

Политическата зрелост на преобладаващата част от 
българския народ му помагаше да се ориентира правил
но в твърде преплетените събития и политически линии. 
В декларациите на фашистките управн,щи и в изявле
нията на различните буржоазни лидери вннаги се под
чертаваше, че всичко, което се върши, се върши в „ин· 
терес на народа". 

Между буржоазните политици имаше и такив а, кои
то реално подхождаха към събитията и определяха по
литическите си позиции на основата на о~ективна пре
ценка на нещата. Изхождах а от р еалистични позиции, 
даваха си сметка за народните на строения и традиции. 
И затова обединяваха своите сили с комунистите и дру
гите леви партии и групировки. Считаха, че България 
може да се развива и напредва само заедно със Съ
ветския съюз. Някои от тях изразяваха открито своите 
възгледи и концепции. Така Киман Георгиев на 10 яну
ари 1944 година отправи писмо до министър-председа. 
теля и други отговорни държавни дейци в България. В 
него той обръщаше внимание на държавните ръково
дители върху необходимостта „своевременно да се по
търсят средства и начини за избягване или поне з а 
смекчаване на застрашаващата ни опасност". По-ната
тък в писмото се казва: 

„ ... нашето държавно ръководство, напускайки един
ствено спасителния за България път - строг и лоялен \ 
неутралитет, позволи в някои отношения и съдействува 

237 



на една ot Мiоващиtе страни да превърне наша'tа те· 
ритория във военна и снабдителна база и изходен 
пункт за военни удари ... Наистина нашата страна и 
досега поддържа формално дипломатически връзки със 
Съветския съюз, с който Германия воюва, но държа
нието на нашето правителство към тази велика сила 
през всичкото време се отличава с едно лекомислено 
предизвикателство, което е в явно противоречие с ин

тересите и чувствата на нашия народ." 
В писмото се подсказват и редица изводи, които 

следва правителството и другите държавни фактори да 
извлекат. А между тях и сл едните: 

„Да се употребят искрени усилия за довеждане на 

нашите отношения със Съветския съюз до положение 
на пълна искреност, сърдечност и взаимно доверие, за 

да имаме морално основание в днешни и утрешни за
труднения да търсим в него подкрепа и съдействие." 

Не е чудно, че и това писмо попадна в ръuете на 
Делиус. Той не се изненада от позициите на Кимон Г~
оргиев, но се замисли върху дързостта му . Спомни си, 
че това не беше първото писмо на Кимон Георгиев. 
Веднага поиска nт Клайхампел да потърси из архиви
те. Не след дълго време на бюрото му лежаха две пис

ма . 
. Делиус взе едното, от септември 1939 година, и за-

. почна да чете: 
„Новата война в Европа постави правителствата и 

народите на всички страни пред крайно тежки за
дачи ... " Погледът на Делиус шареше по писмото и се 

спираше само на някои пасажи: 

„ ... смятам з а необходимо да привлека тук Вашето 
внИмание върху още едн а особено груба грешка на на
шата външна политика през последните някощ<о . годи

ни. Възстановява нето н а редовните дипломатичес.ки от
ношения със Съветска Русия през 1934 година се· приз

. на още тогава от всички като една щастлива стъпка. 
Трябваше да се очаква, че поставеното по такъв начин 
начало за по-тесни и оживени връзки с голямата сла

вянска дърЖа-ва ще добив а все по-широко развитие ... . 
Ние до този момент ням аме със Съветско~ правю ел
ство един редовен ·tърговски договор. Между туй съ
битията с всеки ден от ред год11ни изтъкваха по-ярко 

знамението и ролята на Русия ·в европейската политика 

, 

tt стьr1ансtВ6, докаtо Ш1rt0след'ЬI< tя доби 1-!еобИкноsен 
превес в източната част на Европа. 

Далече е от мен мисълта да внушавам в случая 
някаю~о наше участие в големите от световен мащаб 
планове и .задачи на руската държавна политика, нито 

смятам за необходимо да настоявам върху неразруши
мите нравствени и културни връзки, които при всички 

обстоятелства са ни свързвали и ни свързват с брат
ския руски народ . . Искам само да напомя, че един пог
глед върху географската карта е достатъчен да открие 
елементите на една ес~ествена и здрава политическа 
концепция - а именно, за ползата и значението на по

rесни политически и стопански връзки о най-близко 
разположената до нас и родствена велика сила. Аз съм 
убеден, че нашето обществено мнение ще поздрави с 
радост всеки сериозен почин от страна на българското 
~равителство за оживяване на отношенията ни с Мо
сква ... " · 

Делиус беше раздразнен, той захвърли писмото, без 
да го прочете докрай. Сграбчи следващото и най-първо 
погледна , датата ~ 11 февруари 1941 годна. Той се за
мисли за момент върху датата - предхождаше ли я ня

какво важно събитие? И без да си отговори определе
но, започна да прелиства писмото, търсейки някакъв 
пасаж. На трета страница приковаха погледа му редо
вете: · 1 

„От това гледище от особено значение е да поддър
жаме с нашите съседи или поне с някои от тях отноше

ния на сърдечност и доверие, които са от естество да 

подхраuват възможно най-благоприятна атмосфера на 
мир. Също така от особено голямо значение е било и 
е - да заякчим връзките си със Съветска Русия, един
ствената неутрална велика сила в Европа и която при то
ва поради географското си положение има изключител
ни интереси в Черноморския басейн. Нейната политика 
на мир и ненамеса в,ъв войната се явява една естестве
на опора на всички ония малки и съседни на нея на

роди. За нас това зас,илване на приятелските отноше
ния със Съветс~а Русия е толкова по-леr.но постижимо 
поради неизброимите и дълбоки връзки, които ни свърз

ват с руския народ. За съжаление никакви определени 
и сериозни разяснения не се дадоха на страната по раз

витието на отношен'ията ни с Русия след неотдавнаш-
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Н6fо , МсеЩенйе на нейния пратеник г. Соболев в Со
фия. Вместо това в тая област се даде воля и свобода 
на езика, за да се манифестира от отговорни лица и мf'
с.та едно пропито с враждебност Qтрицание към Съве1 
ска Русия , което е от естество да помрачи отношенията 
ни със страната, в която днес единствено може да се 

rьрси опора на една политика н а неутралитет и на не

намеса" ... 
Делиус с не по-малко раздразнение захвърли и то

ва писмо и започна нервно да се разхожда из стаята. 

Сам той чувствуваше безсилието на българс!iите вла
сти да се справят с такива хора като Кимон Георгиев. 
Той в11ждаше объркаността, обхванала управляващата 
върхушка, която въпреки желанието си не можеше да 

премине в ор г анизирани действия з а разправа със свои
те политически противници от буржоазните среди. От 
друга страна, самонадеяността на същата върхушка 

подхранваше у мнозина илюзиите , че тя единствено ще 

съумее да из веде България от сложния лабиринт на съ
битията. 

НЕОБЯВЕНА КРИЗА 

А събитията се раз виваха така дина мично, че понякога 
ставаха причина з а п аника всред голяма част от упра

влящата клика . В края на м а рт 1944 година из Со
фия се раз несоха слухов е , че Червената армия била до
стигнала до Яш. В Румъния положението било тревож
но, а Унгария вече не била в състояние да се съпроти
вява на болшевишката опасност. По същото време над 
София беше извършено голямо нападение от съюзни
чески самолети, н а брой около 350. Слуховете, бомбар
дировките, цялата атмосфера в стганата се отразяваха 
върху състоянието н а някои министри. Те се обърква
ха и из п адаха в безде й ствие. Така на 30 март след бом
бардирането на София регентите завариха министъра 
на външните работи Шишманов разстроен и парализи
ран от вълнение. Неговото състояние им показа, че той 
не е повече за министър в такива времена. 
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Освен това някои немски офицери тук-там на чаш 
ка споделяха, че положението на Източния фронт било 
грозно. Тези техни мисли бързо се разнасяха .всред сре
дите на буржоазнотn общество и увеличаваха безпо 
койствотn . 

Делиус познаваше почти всички ръководни хора в 

България и допущаше хитрувания и даже измяна на 

интересите на Германия за някои от тях . Ето защо, осо
бено от началото на 1944 година, беше отделил способ
ни разузнавачи, които да следят не само събитията и 
процесите в България, но и да зн<Jпт позициите и хо 

довете на отделните лидери и правителствени хора . Той 
също считаше, Че Шишманов не е вече за м инистър на 
външните работи, не че беше противник на Германия, а 
поради неговата страхливост и паникьорство . Назрява 
ше идеят.а · Шишманов да се смени. Беше намерен и офи
циалният повод __.::- здравословното му състояние. По 
този начин „ болестта" на Шишманов, както ще се ви
ди, пр ерасна в болест на упр авлението на държава

та. На 5 април 1944 година регентите повикаха в Ч ам
кория министър-председателя и безшумно му възложи
ха да намери подходящ министър на външните р аботи. 
Ге обърнаха внимание на Божилов при издирването на 
лицето да се съобразява с целта, която се преследва 
с промяната - „по-голямо единство, по-rпляма актив

ноег и по-здраво управление, без да се сменя външно
политическият курс на страната. Да се вземат хора: 
които ще обнадеждят населението в България и съюз
ниците". Бяха посочени и редица имена, но оставиха 

сам той да направи избора. Беше решено да се повика 
Георги Кьосеиванов, тогава български пълномощен ми
нистър в Швейцария, за евентуален министър на външ 

ните раб оти . Няколко дни след този разговор Георги 
Кьосеиванов се върна в страната и се срещна с р еге н

тите Филов и Михов. 

Тъй като за Кьосеиванов са разнасяни най-различни 
слухове и в съзнанието на някои хпра той е останал ка
rо реалист в политиката и привърженик на линията за 

свързване на нашата външна политика със Съветския 
съюз, то ще си позволя по-подробно да възпроизпеда 
р азговора му с регентите . • 

Двамата регенти го поканиха заедно с неговиЯ'бр ат 
rra чай в по-интимна . обстановка , з а да разговарят от-
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кровено. Еестествено КьоL еиванов заговори за положе
нието, к:~кто той го виждаше от Швейцария. Според не
го Швеицария не играеше ве.че ролята, която е имала 
в Първата световна война (1914- 1918 г.). Затова там 
не можеше да се направи нищо особено. 

Филов се стараеше да бъде внимателен към Кьосе
ив~нов и когато последният завърши информацията си, 
гои, вместо да поиска обяснение и допълнения по 
някои въпроси, любезно ~пренесе разгО1вора на друга 
rема. 

- Никога не съм имал нищо против вас - бавно 
говореше Филов. - Напротив, много наши общи поли
тически приятели са ми казвали, че можем да си съ

трудничим. Аз считам нашите отношения за напълно 
приятелски. 

Георги Кьосеиванов малко се смущаваше. Личеше, 
че не е предвиждал такъв р азrовор и като опитен ста р 

политик, мълчаливо изчакваше . 

- Още на 3 септември 1943 година - продължава
ше Филов, - два дни пред11 погребението на негово 
величество цар Борис III, група ваши приятели с~ съ
брали, за да обмислят кандидатурата г11 за евентуален 
регент, мима правителството. Те са се подд:~.1и нз на
строения, предизвикани от събитията Р Италш1, 11 свър
заха вашето име със завой във външната пuшпика. 
Нетактичността на вашите приятели увреди на пре
стижа ви. 

Братът на Георги Кьосеиванов не се въздържа: 
- Народният представител Тю~·юнджиев навив а 

тая дума „завой" на пръста си. 
- Когато е ставало дума за вас пред немски отго

ворни фактори - продължаваше Филов , - аз винаги 
съм казвал, че Георги Кьосеиванов е привърженик на 
сегашната ни политика и ако чуят нещо лошо за него, 

да не вярват. 

Без да дочака Филов да завърши разговора си, Ге
орги Кьосеиванов. го прекъсна: 

- Според мен изборът на регентите е най-подходя
щият. Ако бяха ме избрали, щях да откажа. Обаче ни
кой не .счете за необходимо дори да ме попита. 

- Причината, за да не бъдете извикани заедно с 
другите бивши министър-председатели - обясняваше 
Филов, - е в това, че бяхте далече от родината. В слу-
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1 1ай, че ви повикахме, едно неблагоприятно решение би 
tQ отразило зле на вашето име и авторитет. 

Кьосеиванов слvшаше ·обясненинта на ФилЬ~ и н~ 
вземаше отношени~. Не изразяваше съгл асие или не
съгласие с изложените причини. И сам насочи разгово
ра към целта, за която беше поканен. 

- Бях сондиран - започваше б авно 'ГОЙ - от гос-
11один Божилов за една .промяна в правителството. 

- Тов а стана с н аше съгласие -- допълни Михов 
видимо за да подчертае благоразположението на реген

тите към Кьосеи ванов. 

Братята Кьосеиванови гледаха с пренеб режение на 
Михов, защото з а тях той не беше никаква политическа 
J(ичност. Събитията го бяха изтикали на повърхността 
и сега по силата на служебното си положение влизаше 
в ролята на политическа фигура. Без да окаже необ
ходимото внимание към репликата му, Кьосеиванов про
дължаваше спокойно : 

- Намирам, че сега в България не бива да се пра
вят коренни промени . Отделни членове на кабинета ви
наги могат да се сменят, з а освежаване . Действително 
Шишманов е болен и трябва да се освободи . Но не е 
време аз да поема министерството. Не бива да бъда 
изхабен сега . Би се повторила гр шката от 1918 година 
с идването на Малинов току преди 1<рая. Така той бе
ше свързан като продължител на делото н а Радосла
вов,, което пък стана причина да се правят опасни екс

перименти със Стамболийски. 

Двамата регенти и Петър, братът на Георги Кьосе
иванов, внимателно го слушаха. Той говореше бавно, 
подбираше думите си и от време на време спираше з а да 

поеме дъх, и проследяваше ефекта от ка з аното. Бледи
ната на лицето му характеризираше вътрешното му съ

стояние. Неговите събеседници не нарушаваха мълча
нието. Особено регентите, заинтригувани колкото се мо

же по-бързо да чуят становището му, да си изяснят не

говите позиции. 

- Всяка смяна - продължаваше Кьосеив а нов - на 
министър-председателя и на министъра н а външните 

работи дава повод за много тълкувания, а особено ако 
бъде издигната очертана вече личност. Ако бъда избран 
З>а министър на· външните работи, то ще се счита, че 
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оъпросът за з авой е възникн~л от времето на набора 
на регентите. 

~Вашите съображения - отвърна Филов ~ зас.лу 
жават да бъдат поста вени на по-внимателна преценка . 
Ние се спряхме на кандидатур ата ви, защото кабине
тът има нужда от човек като вас . Вашият авторитет и 
нолитически опит безспорно ще повишат ролята и ак
тивността на пр авителството не с амо в България, но и 
пред външния свя т. 

- Оставете ме в за пас - уверяваше с най-сърдечен 
тон Кьосеиванов , - р азбира се, дано не дойдат време
на за такъв з ап ас. И като помълча, добави: - Негово 
uеличество при освобождава нето ми като министър
председател ка за , ч е иска да има един свой човек в за

пас, и то IJ неутрална Швейцария, за всеки случай. 
Грешка ще е, а ко сега хвърлите моята карта, рано е. 
Аз съм най-напр ед бъл г а рин и мислп ний-напред за 
България . 

- Наистина обективните ви доводи не могат да се 
оборпт - възр а зи Филов . 

В това вр еме в р а зговора се намеси и братът на Геор
ги К.ьосеиванов: 

- От два дни . н епрекъснато го уговарям да приеме 
поста министър на външните работи, но той все така 

разсъждава и говори за себе си J<ато страничен наблю
дател . 

Георги К.ьосеиванов като ч е ли не обръщаше внима
ние на думите на своите събеседници , а, напротив, иска
ше да използув а момента , за да изложи съвсем ясно 
позициите си. И тъкмо когато ре гентите мислеха, че е 
з авършил разговор а си и под добрите впечатления бър
з аха да се р азделят с него и н асаме да ги потълкуват, 
К.ьосеиванов се обър на КЪ \1 тях: 

- Не бив а да се пр а ви никакъв завой! Трябnа да 
се чака . Германия може би няма да победи, но ще из
лезе от таз и войн а непобедена и в бъдеще ще играе ро
ля. Н а всяка цен а тряб ва да запазим приятелството си 
с Германия. 

- Разбирам ви м н ого добре, господин К.ьосеива 
нов - съгласи се Филов. - Както съм си мислил, ние с 
вас нямаме никакви различия относно политическия 
ку·рс на, правителството. 

- Бих помолил за пояснение !;!О един важен за .мен 
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въnр,оё - з апита .КьосеИван6в . - Защо обявихте войнэ. 
на Англия и Америка? 

Въпросът бе неочакв ан з а Филов , защото целият 
ход на днешния раз r овор беше на друга тематика. Пък 
и вървеше гладко. Но Филов не з а първи път беше из
правян пред тоз и въпрос и без да мисли, Пf>Истъпи към 
отговора: 

- Това беше категорично искане н а Герм а ния , кое
то ние не можехме да заобиколим и отб егн ем. Същото 
ста,риха Румъния и Унгария . Герм ан ия счита ше Амер и
ка за нападател и ние трябваше да се сол ида ризира ме 
с другите държави на Оста . 

- Считам, че това беше един грешен ход на н аше 
то държавно ръководство . 

След твърдото си заключение К.ьосеив а нов стана и 
си тръгна. На излизане, когато се сбогуваше с Филов, 
му каза: 

- Аз съм готов винаги да сътруднича при не да й 
· боже лошо положение на България. 

Останали сами, двамата регенти се спогледаха . Ле 
ка усмивка озаряваше лицата им. Михов гл асно из р аз и 
мнението си: 

- У мен, войника, р азсъждени ята н а К.ьосеива нов 
оставят дълбоко впеч атление. Доволен съм, ч е моето 
добро мнение за него се п_отвърждава. Не е пр а в по от 
ношение на обявената воина на Анг .п и я и Америка , но 
то е минало. . 

- Да ... да . . . - произнесе Филов . Усмивката н а 
лицето му изчезна и то стана непроницаемо, скри дъл 

боко неговото истинско мнение и отношение към лич
ността на Кьосеиванов. 

Няколко дни по - късно един от сътрудниците на Де
.rтиус му донесе, че в тесен кръг Петър К.ьосеи ванов к а 
з ал: „Регентите викаха брат ми, ню сега е м1-юго къс -
1ю и мнюло ра,но." Шефът на абвера в Българи я не се 
погрижи даже да тълкува значението на тез н думи, за 

щото знаеше в подробности разговор а между Кьосе 
нванов и регентите, а имаше и точни дан ни з а п олити

•1 еския облик на Георги Кьосеиванов. 

Животът си течеше, а събитият а идваха едно след 
лруго. 

На 19 април 1944 година р е гентите получих а теле · 
г р а ма от българския пълномощен министър в Москва, 
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с която· той съобщаваше, че Молотов му е връчил . нота . 
В нея се настояваше българското правителство, което 
не се намира във война със Съветския съюз, да преста
не да съдействува на германците в България и да не 
позволява да бъдат използувани за тази цел бреговете 
на Черно море и по-специално във Варна и Бургас. Но
тата смути управляващата българска върхушка: „Не 
е ли това признак за с1<ъсване на дипломатическите от

ношения между Русия и България?" Стигнеше ли се 
до такъв край, това значеше крах на правителството. 

Никой в България, дори и от средите на правителство

то, не би посмял да поеме отговорността за прекъсва-

не отношенията с Русия. . 
Българската комунистическа партия беше съумяла 

да разясни отношението на Съветския съюз към бъл
гарския народ, поради което хората не се плашеха .от 

широко разпространяваната от фашистите болшевишка 
опасност. Напротив, любовта на народа к:ьм Русия бе
ше толкова силна, че управляващата фашистка клика ' 
в България беше принудена да се съобразява с това 
обстоятелство и се боеше много от него . Не случайно и 
rедиuа буржоазни политически личности открито каз 
ваха: „Немислимо е да скъсаме отношенията си с Ру
сия." Думите : „Сакън, с Русия да не скъсваме" не са
мо се носеха от уста на . уста като мълва, но те вече 
оказваха решаващо въздействие върху политиката на 
българското правителство към Съветски я съюз. Силата 
на тези думи се обуславяше и от общия настъпателен 
щурм на Червен ата армия . 

Съдържанието на нотата беше веднага предадено 
на Бекерле с молба, колкото се може по-скоро да вземе 
отношение. Трябваше да се бърза с отговора, защото 
бавенето можеше да се из ползува във вреда на българ
ското правителство. 

На другия ден Бекерле предаде становището на 
своята страна. Хитлеристите съветваха българските вл а 
сти да не се стига до скъсване на отношенията между 

България и Съветския съюз . Сега това не било в инте 
рес на Райха . Но едновременно германците продължа
в,аха да из,ползуват територията на Бълг;:~ рия за . воен
ните си цели . 

В страната проникнаха сведения, че Турция е пре
станала да доставя хром на Германия . Говореше се, че 

'24(j 

Турция , макар и да не беше напълно неутрална страна, 
първа от неутралните се огъва, понеже била съюзница 
на Англия . Този факт имаше политическо отражение в 
България . Правителството взе мерки за засилване на 
военната мощ: увеличаване на запасните и разместване 

на някои войскови части, усилване на жандармерията, 
активизиране борбата срещу нелегалните и прочие. 

Въпреки всичко, което се предприемаше, не се по
стигаха желаните резултати. Делиус беше получил све
дение, ч е нелегалните са нападнали един склад и са взе

.тш 250 пистолета, 80 пушки и 750 кг патрони. Това го 
вбеси. Той поиска от министъра на вътрешните работи 
и от началника на РО при Министерството на войната 
да вземат сериозни мерки . . Правителството засили пре
сJrедванията срещу партизаните. 

На Божилов се струваше, че дните на месец април 
1944 година текат много бързо. Всеки ден правеше 
сондажи, з а да намери търсения министър, и все не 

сполучваше. 

Някои се съгласяваха да приемат министерски пост, 
но предявяваха претенции за министерства, за които 

Божилов не бе склонен. Други поставяха условия, като 
Сп. Ганев, който бил съгл асен да вземе участие в пра
вителството, но само съвместно с Георги К:ьосеиванов. 
Един пък направо ка з а, че б и ста н ал ми нистър, ако 
Божилов не е министър -председател, защото много се 
нзложил. Многобройните сондажи и молбите към този 
или онзи поставяха Божилов понякога в неудобно по
ложение. Сам признаваше, че със своите молби вече се 
злепоставя. До него достигаха и слухове : р егентите мис
"'!ел и, че той не желае силни личности в пр авителството, 
за да не го изместят. Няколко кандидати за министри, 
с които беше разговарял, бяха викани от регентите за 
повторен разговор, з а да проверят дали точно ги инфор 
мира за причините, поради които не се съгласяват. 

Така изразяваното недоверие подсказваше на БожиJIОВ, 
че регентите възнамеряват „всички злини да стова рят 

нему" . 

Божилов не можеше да намери министър н а nътреш
ните работи - факт, който разтревожи не са мо регенти
те, но и немците и техните представители Бекерле и 
Делиус. Ставаше ясно за всички, че в тези бурни и тре
вожни времена трудно се намираха хора, съответству-
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niНцИ на изискв ани ята на фюрер 11 -- твърди ръководи 
тели, годни да поемат отговорност . В процеса на тър се
пето на министър на външните работи з апочн а да се 
говори за слабостите и на Божилов. Съдбата на Шиш· 
манов беше решена, поради което тежестта на разгово
рите се изместваше върху Божилов . Регентите започ
наха да се вглеждат има ли качества министър-предсе

дателят съгласно новите изисквани я на Хитл ер . Явнс, 
бай Добри, както беше известен той, не можеше Да бъ
де такъв ръководител. Много важни въпроси СТОЯ)<а 
неуредени поради неговата мудност. 

Делиус наблюдаваше отбл изо дейността на быiгар
ското пр авителство и схващаше, че сондажите за при

влич а не на едн а нова личност в него преминаха в кри 

за на цялото правителство. Тез и свои мисли той реши 
да сподели с Бекерле. Знаеше , че след подобен разго
вор Бекерле незабавно ще изпрати телеграма в Берлин, 
затов а го из превари и пр еди още да отиде и беседва, 
сам изпр ати тш< ава. 

Няколко дни след р азговора между Бекерле и Де
лиус при р егентите се яви Александър Цанков и поиска 
да му дадат три министерски места , з а да сътрудничи 

на правителството със своите хор а . Като узна за това, 
Делиус веднага се досети, че зад този ход на Цанкоrз 
стои Бекерле. Той беше уверен, че Бекерле разчиташе 
извънредно много на него като на силна личност, която 

с всички средства ще потуши вътр ешното недоволство 

и ще ликвидира с неле галните. И още : Цанков при ни
какrзи обстоятелств а не би изм амил Германия . За раз
лика от Бекерле Делиус, като ч овек, по-добре информи
ра н з а положени ето в С'Гр аната, зна еше, че Българската 

комунистическа парти я беше подела още от октомври 
1943 година широка кампания з а разобличаване на 
Цанков като един от най-отявлените лакеи и Хитлеро
ви а генти. Той беше компрометир а н не само сред на
рода, но и ср ед редица водачи и представители на бур

жоазните демократични сили . Независимо от това ре 

гентите и Божилов търсехг съ1 рудничеО'rвото му в пра
вител ството. Божилов се срещна с него. Цанков се съ
г лас:н да сътрудничи на неговото пр авителство, но ако 

се дадат на хората му н ай-малко три места . Той пред
лагаше з а министър на вътрешните работи генерал 

Кочо Стоянов, а за министър на войната генерал Хри-
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сто13, командир н а 'tр ета ар м ип. Освен с Божилов Але1\ 
сандър Цанков се срещна и с Филов и отново изрази 
1 · отовност да сътрудничи на правителството, а ко хор.ата 

:viy получат съответни постове . Регентите не се съглася · 
ва ха само за да не „възкресят партиите толкова р а но" . 
И защото искаха да се създаде дейно управление, а не 
„орел, р <! к и щука" чрез хора от п а ртиите. 

Една ново нота на съветското правителство внесе 
още затруднения и нови обърквания всред управлява
щата клика в България. Съветският съюз искаше да се 
открият търговски консулств а във В ар н а , Бур гас и Ру

се. През 1942 година по вина на българското правител
ство беше закрито съветското търгов с1<0 консулство във 
Варна . Откриването на тези консулства се н ал агаше от 
необходимостта да се контролира дали герм анците не 
използуват българските морски и дунавски пристанища 
з а военн и цели срещу Съветския съюз. Както и при дру
гите случаи, и сега съдържанието на нотата веднага бе

ше предадено на Бекерле. Отговорът трябваше да се съ
гласува с Германия. В това отношение нито uекерле , 
нито Делиус имаха някакви пр ет е нции към български
те управници . Всяка тяхна външнополитическа стъпка 
се извършваше след предварителното одоб ре ни е н а ге р
манците . 

Позицията н а Германин беше ясн а и крайIJа - да н е 
се дава съгласие з а никакви консулства. „В сяка отстъп 

ка - беше казал Бекерле на Божилов - е веч е голя м а 
поли'Гическа з а губа." Появиха се отделни гласове от 
членове на българското прави'Гелство, които пр-едла г а 
ха да се отстъпи по отношение на Варна. Бекерле на i"1 -
нахално се вмесваше в заседанията на Министерскип 

съвет, когато се разглеждаше въпросът за отговора н а 

съветската нота. Божилов се беше замотал с безкрай
ните си сондажи и нотата съвсем го обърка . През цп 

лата си дейност като член на правителството и н егов 
председател беше доказал на гер~1анЦите, че неотм е 11н о 
защищава техните интереси. Обаче сега не можеше да 

: и позволи да даде категоричен отговор на съветската 

нота и възприе линията на бавенето. Няколко министри 
т кабинета заявиха, че ако получат улти матум от Съ 
оетите за скъсване на отношенията, ще п р едизвикат ми
l(Нстерска криза. Най-после беше из пр атен от говор на 
~ ютата в смисъл, че като се създадат условия за търго-
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вия, ще се оt1<рият и консулст~а . От cтpal-Ia на Съвети
те реагираха, че това не е никакъв отговор на тяхната 

нота. Те посочиха определено, че консулствата им са 
необходими сега за контрол върху дейността на немци
те във въпросните пристанища . 

При създаденото положение въпросът стоеше от

крит. 

Делиус все повече и повече се убеждаваше, че Съве
тите използуват всяка пукнатина, за да оказват разло

жително влияние върху буржоазните лидери. Според 
него нотите не случайно съвпадаха с особ ените вътреш
ни събития в България. Много ловко русите бяха наса
дили в България едно „безза щитно растение", на което 
нито корените, нито стъблото бяха видими, за да бъдат 
откъснати, но то даваше своите плодове в съзнанието 

на хората. 

След като Божилов не можеше да обнови кабинета, 
атмосферата в и около правителството ставаше нер

вна. Чувствуваше се без1сили~ето му да 1се опра1в1и с по
ложението. Едни и същи въпроси по няколко пъти се 
разглеждаха и решаваха, а нещата стояха все на едно 

и също място. Стопанският живот беше дезорганизи
ран. Поради липса на превоз и като не им се из1возва
ше жито, 17 мелници спрнха работата си. Производ
ството на въглища намаля с 30%. Движението на ваго
ните беше объркано. Дневно бяха нужни 250 вагона, а 
се използуваха 180- 200 вагона. С какъв по:Литичесюt 
успех вътре в страната можеше да се похвали прави 

те.11ството, когато не беше в състояние да се справи с 
партизанското движение? В момента. когато Кочо Стоя
нов усилено се готвеше з а а 1щият~ срещу партизаните в 

Мургашкия кр а й, п а ртиза нски части извършиха нападе
ние на един склад и з адигнаха много пvшки и бойни 
припаси . Според военн и>! мю~ истър бяха иззети 700 
пушки и тон и половина бойни припаси. Божилов пък 
в обясненията с 11 пр ед регентите казваше, че това е 

дребна работа , извършена от деца. Когато регентите се 
заинтересуваха за точността, им беше съобщено, че са 
взети 550 пушки. Подобни факти подсилиха в тях мис · 
лите за освобождаван е на Божилов и за образуване н а 
ново правителство. Те се стремяха да държат здраво в 
ръцете си ръководството н а държавата и 1юнякога се 

занимаваха с уреждането на редица въпроси, които 
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1· рябваше да се решавзt от nравителството. По този на 
чин добиваха и непосредствена представа Sa дееспособ 
ността на министрите и особено ira министър-председа
теля. Затова Божилов не можеше да се жалва от липса 
на опекунство от страна на регентите. Между него и 
тях почти нямаше различие по вътрешно- и външнопо

литичеС'ки въпроси, но независимо от всичко те едино

душно решиха да го заменят. Сега търсеха настойчиво 
по-подходяща личност и прелистваха имената на раз

лични кандидати. 

След няколкодневно премисляне се спряха на пред
еедателя на народното събрание Христо Калфов. Спо
ред тях той се ползуваше с добра репутация пред нем
ците и щеше да получи подкрепата на народните пред

ставители. 

Регентите повикаха Калфов, уведомиха го за реше
нието си да сменят Божилов и го помолиха да се на
гърби със съставяне на листа за ново правителство, 
което да оглави. Поискаха от него да състави прави
телство, което да бъде по-добро от сегаш-юто, по-воле
во, по-дейно, по-умно и готово да поема отговорност. 
Калфов се съгласи да представи листа при условие, 
че се извърши кор енна промяна н а пр авителството, без 
да се изменя външната политика . 

През времето, когато председателят н а Н ародното 
събрание Калфов се съветваше със своите приятели 
из кабинетите на Народното събрание, з а да уточнят 
листата, станаха две значителни събития. От главната 

квартира на фюрера беше повикан висш офицер от бъл
г,арския генерален щаб (генерал Иван Попов), а от 
1 урция се върна българският пълномощен министър. 
Тези личности донесоха важни сведения. 

Пълномощният министър характеризира положени е
то в Турция така: „Сега не мога да твърдя, ч е Турция 
няма да се намеси във войната, ЩО!\ : момептът е благо
приятен за нея." Съвсем поверително той сподел и, че 
при него в Анкара е дошъл Бляк, като си предлож ил 
услугите да играе ролята на спасител и доброжеJJатеJJ 

на" България, Същевременно се „изпуснал" да к а же, че 
таино от русите тук на Балкана ще се преселя т англи
чани и американци . 

Доктор Делиус отдавна се занимаваше с бившия ди
ректор на американския колеж - Бляr<, и ro смяташе за 
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по-дребен агент на амери1<анците, 1-10 сега вече вЮl\да . 
ше; че той е ангажиран в изпълнението на големи поли-

1ически задачи . Делиус беше участвувал в Н€ една та
кава операция и заради това не се отнесе както други

те . Не прие сведенията само информативно, но се зае с 
разработване на мероприятия , които да противодейству
ват на замислите на англо-американците . Въпреки мер
ките за запазване в тайна подхвърлените от Бляк мис
ни докторът беше уверен, че те ще проникнат сред 
управляващите. Той добре разбираше, че много от бур
жоазните лидери подкрепяха Райха, защото ги беше 
страх от болшевизация на България, но сега, при ~ъз-
11,алата се вече обстановка по фронтовете и тук в стра
н ата , те можеха лесно да се откажат от тази поддръж

ка и открито да застанат н а стран ата на Англия и Аме
рика. 

След няколко дни се завърна в България и офице
рът, който беше на посещение в главната квартира на 
фюрера в Залцбург. На й-важните новини, донесени от 
него, бяха , че според германското командуване е въз
можно нахлуване на англо-американците през Турция . 

Основанията з а това бяха: 
1. Усилена работа по турските лети ща и уч астие на 

английски и американски сили. 
2. Англия и Америка доставят в Турция оръжие в 

големи количества. Това е ново явление . 
3. За Англия и Америка най-леко ще бъде нахлува

нето по сухо откъм Турuия . 
4. Турската политика поражда вече съмнения . Тур

ция е отворена врата з а Англия и Америка. 

Той докладва още, ч фелдмаршал Кайтел останал 
недоволен, ч е на срещата н е е отишъл генерал Лукаш. 
Изразил огорчение, че България не е изпратила свои 
офицери, за да се калят на Италианския фронт. 

В разговорите с него немците често говорели з а опас
ността да се стои на два стола и напомняли, че за всич

ко се държи сметка . Няколко дни преди завръщането 
на генерал Попов регентите приеха Славчо Загоров , 
български пълномощен министър в Берлин. Той споде 
ли с тях, че духът на германците е много висок. При 
последното нападение над Берлин били свалени по
чти 1.5% от неприятелските аероплани. Производството 
било по-голямо от миналата година. По отношението на 
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Турция да не дава хром на Германия още не било взе
то становище. Германците имали запаси за една годи
на. Фюрерът казал , че Турция ще съжалява. За всич-
1<0 се държи сметка. Тази фр аза, звучаща и като напом
няне , и като заплаха , за почна да се чува доста често. 

Германските ръководители имали големи симпатии н 

доверие към българските държавници, и особено след 
посещението на регентите в главната квартира на фю
рера в Класха йм . 

И двете информации колкото окуражиха регентите, 

толкова ги и разстроиха . Трябваше да решават големи 
въпроси на външната политика при крайно лошо 
вътрешно положение. (За това време много подхожда 
ше . сполучливо даденото от народа определение: „Вът· 
решно положение на България - няма цървули, външ
но положение - стягай цървулите" . ) 

Шефът на абвера в България\ считаше, че в такъз 
момент единствената сила е войската. Тя можеше да ре
шава не само въпросите на външната отбрана, но и да 
помогне за стабилизиране на вътрешното положение. 
Водим от това съображение, той неколкократно се сре
ша с министъра на войната , началника на разузнава 
телния отдел при Министерството на войната и другн 
отговорни фактори. Действията му J(акто вина ги бяха 
последвани от съответните м ер1ш. На 12 май 1944 годи
на бяха извършени големи промени във войската с цел 
да се засили нейният команден състав. Генерал ЛvкaLI 1 
беше назначен за главен инспектор на войската, ·а на 
негово място за началник-щаб на войската беше назна
чен генерал Трифонов . Освен това бяха извършени и 
други преназначения . На верния приятел на Делиус, 
полковник Костов, се поверяваше оперативният отдел на 
Министерството на войната. Беше коригирана дислока 
цията на войсковите 11 асти . Вземаха се дог.ълнителни 
мерки за материалното осигуряване на офицерите и 
подофицерите. Министърът на войната генерал Русев 
отдели специално внимание на моралната подготовка 

на войската и сам беше дошъл до извода, че трябва 
тщ се вземат сериозни мерки, за да се поддържа по

стоянно висок боен дух в командирите, за да могат да 
въздействуват положително на войниuите. 

Мерките по линията на войската вървяха по ко
манда" и те бяха извършени без особени усили~', обаче. 
н~одъ'Г от правителствената криза не беше ясен. 
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МЪЧИТЕЛНО ТЪРСЕНЕ 

От разгkJворите на регентите с Калфов беше изминала 
цяла седмица. Той все още не можеше да се яви с окон
чателна листа . Вече беше обиколил няколко града (Шу
мен, Горна Оряховица, Плевен и други), за да се съвет
ва със своите приятели и за да намери хора за попълва

не на листата си. На 13 май Калфов беше извикан от 
регентите, за да ги информира за хода на преговорите 
си. Срещата се състоя в Панчарево. Той заяви на дър
жавните ръководители, че настоява да се извърши ця

лостна промяна на правителството. Съображенията му 
бяха против сегашното и главно против министър-пред:" 
седателя Божилов. За него лично било създадено осо
бено мнение, носела се мълва, предизвикана от неува
жение и незачитане . Божилов нямал не само влияние 
сред народа, но и в парламента . Много народни пред.~ 
ставители споделяли становището, че трябва да се сме
ни това правителство . Калфов не считал, че една така
ва смяна трябва да предизвика и промяна на външната 
политика на България. 

После Калфов изреди имената на седем души, кои
то според него можеха да бъдат министри. Между тях 
имаше един индустриалец от Габрово, двама от Горна 
Оряховица, един от Шумен и т. н . Освен това той на
зова и няколко души, с които му предстоеше да бе
седва. 

Тази среща малко разоча ров а регентите, тъй като 
в предложената листа бяха посочени лица не особено 
известни, „дребни хора", някои от тях нямаха никакъв 
опит в политическата дейност. С такива личности би 
имало промяна на правителството, но в действителност 
нещата нямаше да се изменят. Ето защо регентите обър
наха внимание на Калфов, че трябва да се намери нещо 
по-добро, по-дейно, готово да ;поеме оrгговорността. 

Когато Делиус научи какви хора предлага Калфов, 
отначало се изсмя на неговата политическа ограниче

ност. Но след като се размисли по-дълбоко върху фак
та, защо един такъв човек, председател на Народното 
събрание, подхожда по толкова примитивен начин, дой
де до заключението, че има нещо неизвестно нему, кое

ть оказва евоето влияние . 
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Той извика помощника l:И Клайхампел и му възло
жи да изясни в най-кратък срок как всеки политически 
tюдач и личност въз1пр иемат събитията; ,,на кой стол 

седят" . 
С~щия ден, в който регентите беседваха с Калфов 

за съставяне на листата за ново пр авителство , имаха 

среща и с Божилов. Целяха да го тласнат към по-опе
ративно водене на управлението. 

За да има читателят по-пълна представа за реген

тите и техните планове, ще си позволя ДJ цитирам един 

пасаж така, както е записан в дневника на регента Ми
хов : 

„Вечерта към 10 часа дойде бай Добри (Божилов). 
Импулсирахме го за по-здраво управление: 

а) да се замисли отсега за материали ~а малки къ
щички, бараки (тухли, керемиди, дъски и др.); 

б) по-голям контрол в пощите 11 телегрыµите (пис
мо от София до Ямбол отишло з а 43 дни - срам); 

в) стига добрини и отстъпки, да се налага той, а не 
да се помирява сам; 

г) едни и същи въпроси ги прика звахме по 20 пъти, 
а все на едно и също място стоим. 

Всеки, а най-много бай Добри, се е облягал на реген 
тите, вследствие на което идва и неговият чиновнически 

манталитет. Той трябва да мисли и урежд2 едрите въ
проси, които обикновено оставя на другите. Ние какво 
да правим, като той има вкус към дреболиите, клюки
те, кой какво казал и пр. Иска всичко да знае, та ... 
та разхлабване на държавната машина Хора много, но 
за такива сериозни времена като днешното - няма. Да
но бог ни пази и помага ... " 

Според регентите Добри Божилов беше негоден да 
ръководи страната. Никой не смееше да подозира, че 
фашистът Божилов се е разколебал в съюза с герман 
ците, защото за него политиката на обвързване на Бъл
гария с Германия не беше само временен дипломати 
чески ход, а резултат на дълбоко единство. Той напъл
но споделяше идеологията на фашистите и с голяма 
убеденост се бореше за нейно.то осъществяване в Бълга
рия. Но фашистките идеи бяха много компрометирани 
в страната, а заедно с тях и министър-председателят, 
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който ги провеждаше. Божилов състави пр авитепство 
, на 14 септем ври 1943 годин а и сега, само след месеци , 
то се оказа неспособно. Първата пр авителствен а проява 
веднага след поемане на функциите му беше извършва 
нето на множество арести н а а нтифашисти . З а почн а 
кървав а разправа с комунистите . Нез абавно се из 
пъпняваха смъртните присъди. Из бив аха се бълга р ски 
граждани без съд и присъда, интернираха ги в лагери 
и ги тероризираха. Същото правителство създаде жан
дармерия като специален орган за борба с партизан
ското движение и за запазва11е на вътрешния р ед. Взе

тите от него мерки не затвърдиха провежданата линия, 

не ликвидир аха съпротивителните сили. Напротив, под 
ръководството на комунистическата партия се разраст

ваше съпротивителното движение, сплотяваха се анти 

фашистките сили . „Хлапетиите" както Божилов обича
ше да нарича партиз аните, извършиха смели действия, 

които все повече и повече рушаха основите на фашист
ката власт . 

В такава обстановка Калфов търсеше министри :-Ja 
своя кабинет. 

Усилията му най-после се увенчаха с успех. Той се 
яви пред регентите с нова листа, но преди да я връчи, 

направи едно изложение. Всъщност то беше изр аз на 
неговата готовност да се жертвува в тези трудни в ре 

мена . Не само Калфов, но и по-голяма част от буржоаз 
ните политически лидери на България, мака р и някои 
нвни, а други прикрити фашисти, живееха със самочув 
ствието, че те ще спа сят II а цията , като поем а т ръковод

ството н г. страната в свои ръце. Всеки от тях казваше, 
че е готов да се жертвув а в най-трудните моменти, кон
то изживява стр а н ата. 

(За бъдещето н а н а цията се жертвуваха други . Да
леч от кабинетите , демагогските политически игри и 
гръмките фрази, в п а ртн :-Jа нските отреди, в затворите и 
концлагерите се бореха и умираха истинските спасите
ли на народа.) 

Капфов зае поз ата на спасител на България, проче
те имената на пр едложените от него министри: 
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Министър на просветата професор Михаил 
Арнаудов 

Мшшстър на вътрешните работи - Иван Руоев -
'бивш генt3рал 

) 

Министър на правосъдието - Филип Мах.мудиев 
Министър на финансите - Стефан Фетваджиев 
Министър на търговията - Ст. Бояджиев 
Министър на земеделието - проф. Иван Странски 
Министьр н~ благоустройството - J\оларов 
Министър на железниците - доктор · Иван Бешков 

След като изслушаха Калфов , държ авните ръково
;щтели каз аха , ч е ще се занимаят с предложената ли 

l'Т а и съответно ще изразят своето мнение . 

След два дни р егентите отново се събр аха в Чам „ 
1<ория. Главното, което ги за ним ав аше , беше въпросът 
:1 а вземане на окончател но решение з а цромяп ата в пра

в ителството . Нещата бяха съвсем н азр ел и. 
Около бъдещия кабинет се водиха много разговори: 

Регентите изреждаха една след друга пошпическите пич-
11 ости в Българ ия. Едни се ока зв аха непuдходящи , дру
п1, че са подписали писмото на опозиuията, с което 

11скаха завой в пол итиката. Що се отна ся до Алексан
J lър Цанков, то Калфов изрази готовност да сътрудни
• 1и с , н его, н о при условие , че се откаже от водачество

., о . В процеса на търсене н а лица за попълване на необ · 
х оди мото число министри регентите дойдоха до извода, 

• :с безпартийният режим не създа в а и не издига воле
i ' Н , силни; умни и борчески натури със силно р азвит 
1юлитически усет. А з а момента те търсеха да намерят 
1ювек, койтю да може да оправи вътрешното пюложение 
11 да спаси бъш·арската буржоазия. На й -после, след дъл -
1·11 и мъчителни р аз говори регентите .съставиха листата, 

rю която Калфов трябваше да обр азува пр авителството . 
r lредложен ият от него вариант претърпя промени и доби 
следния вид: 

Министър -председател и министър на външните ра· 
Gоти -' Христо Калфов; 
Министър н а вътрешните ра боти - Иван Нещов -

() ()л астен директор на Русе (въпреки че за това мя сто 
[\а J1 фов предла гаше зап асния генер ал Иван Русев, кой
то имал „много ценни" качества и можеп да се справи 
(' 11 елегалн ите ; регентите обаче, неизвестно по каr{IВИ 
11ричини , не го одобриха, мотивир айки се, . че той · вече 
(' на 70 години . За д а не обидят Калфов , те му пред
.11ожиха Иван Русев да бъде определен за председател 
11 н Народното събр а ние); 
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Министър на просветата - проф. Михаил Арнаудов 
Министър на финансите - Ст. Фетваджиев 

Министър на правосъдието - д-р Дяков 
Министър на войната - остава Руси-Русев 
Министър на търговията - Ст. Бояджиев 
Министър на земеделието - Ив. Бешков 

За министри на благоустройството и железниците 
все още нямаше определени лица. Същевременно реген 
тите решиха да се устроят на подходяща работа досе
гашните министри, които излиз ат от кабинета на Бо

жилов. Самият Божилов да бъде н азн а чен з а директор 
на Българска народна банка . След всичко това реген
тите повикаха в Панчарево Калфов и вече официално 
му възложиха да състави кабинет, без да се обявява 
криза. Той нямаше никакви особени бе"1 ежки по съста
вената от регентите листа. Малко по-късно при реген
тите пристигна Божилов, който докладв а , че от Съвет
ския съюз е връчена чрез Кирсанов нова вербална но
та. В нея се поставя въпросът за консулства във Вар
на, Бургас и Русе. В случай, че не се даде съгласиЕ. за 
откриването им, България ще бъде считана като дър
жава, която подпомага Германия във войната И срещу 
Съветския съюз. 

В същото време Бекерле беше повикал Делиус в ка· 
бинета си и когато последният се настани във фотьой
ла, той отиде до него . 

- ПравителствеJ.Jа криз а и нота - обърна се Бекер
Jiе към Делиус и му даде да прочете съветската нота. 
Делиус вече з н аеш е за н ея, з ащото неrоР.ите хора му я 
бяха донесли, но за да не се издаде , започна да я чете. 

- Едно правителство н е могат да съставят! - с ви
сок тон гоnореше Бекерле. - Управници, мекотели ... 
Така както върви, ние не можем да им се доверяваме 
вече, трябва да направим нещо. 

- Чувствувам, че Съветите са информирани много 
добре за положението в България - отвърна Делиус . 

- Нали люшидирахме агентурата им - малко н,1-
търтено каза Бекерле. 

- Вероятно имат някъде добре прикрит човек, кой· 
то знае тайните ходове на управлението в България. 

- ШtJиони не ме интересуват - нервно изрече Бе-
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керле, - вие си ги търсете, но аз се опасяв9м, че ние 
с ~ас изпуснахме положението тук. 

· - Ако ви е нужно моето мнение, КалфоJ11 ю1ма да 
създаде правителство -- уверено каза Делиус. 

-- Вие върху какво градите категоричните си зак.шо
чения? 

- Така, по интуиция. 
Политика по интуиция не се прави, господин Де-

лиус. 

С какво мога да ви бъда полезен? - попита вме
сто отговор той. 

- Какво мислите за Цанков? 
Делиус знаеше, че Цанков е най-редовният ин-

форматор на Бекерле по политическите въпроси в Бъл
гария. При това притежаваше преписи на писме~ш све
гtепия, които хората на Цанков даваха на политическо
то аташе, и затова реши да избегне ясния отговор. След 
като помисли, каза : 

- Ще може ли да обедини политическите сили в 
Rългария? Много са въпросите, които са разкъсали и 
протизопоставили един на друг политиците в тази стра

на. Трябва да се намерят хора, които да държат смет
Еа за настоящата обстановка. 

- Обединение на основата на твърда ръ~а! - мал
ко възбудено извика Бекерле.· -- Цанков е човек, кой
то бързо ще ликвидира с нелегалните и ще създаде 
здр ав режим. Аз му вярвам. Той е смел човек, а и ня
маме по-искрен приятел на Геомания . 

- Цанков има м алко п1х1ятели . 

- Вие напоследък много рядко ме информирате 
сърдито се обърна Бекерле към Делиус. 

- Но и вие се отдалечихте от нас. 

- Нека не се ровим в различието, господин пол -
ковник. Бихте ли могли да съберете по вашите канали 
сведения за политическите лидери? По-специално ме ин

тересува списъкът на тези, I<оито непоколебимо ще вър-
вят след нас. . 

- Малк~ трудно е - отговори Делиус, - но ще на-
правим неооходимото. \._ 

Той преднамерено даде такъв отговор, въпреки че 
в м,омента можеше да го осветли по поставенит·е въ
проси. Но не желаеше да разкрива всичкИ1е. си карти 
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r1ред Бекерле. Много добре го познаваше й вече tte един 
11ът беше почувствувал, че Бекерле бързаше да съоб
щи в Берлин онова , което е подучил от него, като соб
ствена информаы:ия. Освен това той не · се съобр.азя 
ваше с тайните на разузнаването. Делиус сам разби
раше, и то не по-малко от Бекерле, сериозността на мо
мента в България . Лесно можеше да се стигне до из 
мяна на интересите на Г~рмания. Някол ко видни поли
тически дейци се водеха .като знглийски агенти .- Делиус 
схващаше, че те действуват за п олитичесr< а ориентация 
11а България към Англия и Америка . В положение като 
сегашното обърканите биха ги последвали. Освен тона 
той знаеше, че една част от опозицията открито издига 

въпроса за отделяне на България от Германия. 

- Мислите ли, че Русия ще скъса отношенията си 
с България? - запита Бекерле. 

- Руснаците иекат пунктове за наблюдения. Това 
ще затрудни нашата контраразузнавателна дейност -
каза Делиус. - Персоналът н а тези консулства е готов . 

- Аз твърдо съм против всякакви компромиси -
продължи Бекерле. - И ако остане на мен, никакви от
стъпки! 

- Вие имате добри позиции сред упр авшrващите хо
ра и ако е нужно, можете да поискате да уважат uа

шето становище. 

- Както знаете, аз така и предлагам, но Рибен. 
трап не се съгласи и нарежда да не създаваме мъчно

тии на българското правителство. Между впрочем, знае
те ли какво количество наш транспорт минава през 

България ? 

- Уверен съм, че русите са много точно осведоме-
11и . · Ежедйевно около осем влака извършват превоз на 
наша материална част и жива сила. Мисля, че на бъл 
гарите им е добре известно, че ние ще ги бра нны o·r 
север . При това положение имаме право да м инаваме 
11рез страната. 

Бекерле схвана много правилно намека на Делиус . 
Ето един много сериозен повод, за да обоснове добре 
своето становище. Съветската нота з атрудняв аше не са
мо българските му приятели, но и самия него, защото 
при всички случаи управниците искаха мнението му. 

По- рано, когато германската армия напредваше, нико-
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ra не се явяваше различие между неговото становище и 
тяхното, но сега по някои въпроси, макар и плахо, има

ше различни мнения. 

Отговор на та зи нота той трябваше да даде ощ!! 
днес, и то съгласувано с Берлин. Но преди да изпра
ти телеграмата, искаше да раз бере мнението на Де
лиус. 

- Все пак как мислите , нотата не е ли някакъв ход 
на Съветите? - обърна се Бекерле към Делиус. 

- Предполагам, че те иск ат да з адълбочат прави
телствената криза и не е изключ ено и скъсване на от. 

ношенията . Тоз и, който н астъпв а, взема остри реше
ния. Всъщност вие по-добре з наете дипломацията. 

- Да, да, бла года р я ви. 

Делиус стана и с бързи кр ачки напусна кабинета. 
Останал са м , Бекерл е състави телеграмата до Берлин. 
В нея цитира и съветската нот а , а собственото си мне
ние из рази в смисъл, че отговор на съветското прави

телство от стр а на на България засега да не се дава, 
като се обясни това с правителствената криза. По този 
начин той искаше да печели време. 

В същото време Калфов провеждаше една след дру
га срещи с набелязаните в листата лица за създаване 
на кабинета. Той бързаше, з ащото Божилов подаде пис
мено оставката на кабинета и беше обявена официално 
правителствена криз а. В ече всехи знаеше, че в Бълга
рия има криза и че на Калфов е възложено да състави 
кабинет. В съгл а сие с регентите беше определена и ве
черта - 22 ма й , когато тр яб в а ш е да се обяви новото 
правителство. . 

Междувременно Божилов беше позвънил по телефо
на на съветския упр а вляващ легацията Кирсанов и му 
беше съобщил, че им а министер ска криза. Изрично бе
ше подчертал, че тя не е във връзка с нотата и че от

говорът ще се з абави до създаването на ново прави
телство. Регентите б я ха увер·ени, че Калфов ще създа
де правителство. Беше приготвена и речта, която княз 
Кирил щеше да прочете пред новия кабинет. В деня, 
в който смятаха да се обяви съставът на новото прави
телство, регентите отидох а в Панчарево, за да бъдат 
по-близо до София. '--

Точно в 15,00 часа Калфов се яви пред тях и до-
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ruiaдвa, че iHl kOИ от определените за министри лица н~ 
са дошли от провинцията, други отказват по лични съо
б ражения или понеже не са разговаряли с лидерите на 
па ртиите, към които са принадлежали. Потърсил дру
ги , някои от които се съгласили, но съставянето на 
правителство от такива хора не му вдъхвало доверие. 
Отново настояваше министър на вътрешните работи да 
бъде Иван Русев. Освен това не одобряваше генерал 
Руси Русев з а министър на войната, защото не бил оча
рован от него. Но най-много държеше за Иван Русев, 
понеже му бил близък и много важен за борбата с 
партизаните. Регентите настояваха Калфов да създаде 
к абинет, защото вече е обявена правителствена криза 
и днес трябва да се обнародва съставът на новото пра
в ителство. Те бяха съгласни да се състави кабинет са
мо от народни представители, обаче той пък не прие
маше това. Явно беше, че се е разколебал, и за оправ. 
дание възрази на регентите, че много късно са го на
товарили със задачата. Все пак на края на разговора 
помоли да му позволят да посочи друга листа. Реген
тите вече имаха опит в такива случаи и като виждаха, 
че продължаването на кризата беше неуспех и за тях, 
и в страната, и пред външния свят, дадоха съгласието 
си. Но когато Калфов си излезе, решиха, че трябва да 
потърсят други възможности. 

Седемнадесет дни Калфов се мъчи да състави ка
бинет и най-накрая - провал. Това събитие занимава
ше немците много сериозно. Делиус не го разглеждаше 
като личен въпрос на Калфов. Всъщност то беше про
вал и за регентите, и за цялата политическа върхуш
к а която ръководеше съдбините на България. Сам 
Д~лиус, колкото и да се мъчеше да види в дълбочина 
п ричините, не можеше да направи обективен анализ. 
Въпреки огромния си апарат и голямото коли.чества ин
формация, събирана от доверениците му, тои не беше 
в състояние по силата на положението си на чужд 
властник да си изгради вярна представа за страната 
и съотношението на силите в нея . Фашистката идеоло
гия му пречеше да се вгледа по-дълбоко в явленията, 
и звършващи се сред народните маси, и да оцени пра
в илно онази сила, която движеше общественото разви
тие . Неговата омраз а към комунистите не му позво
ляваше да види революционните сили на тази партия, 
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ненното дълбоко срастване с н а рода. Той !!е Можеше да 
·долови, че политическите лидери се бяха откъснали от 
народа, че приказките им от името на народа бяха го

лословни. Делиус не можеше да премери силата на пъл
ните , които разтърсваха държавната машин а. Ф р азите 
за вярност към Герма11-шя н а н ай-приближенит1е му 
българ ски приятели го отделяха от истината . Неговотс 
р азбир ане б еше, че при това състояние трябва да се 
създаде правителстпо, което да може да ла вира. 

Регентите търсеха разрешение на криз ата, ср ещаха 
се с р азли чни политически лидери , а в това число и 

с няксш хора на опозицюпа. На ·23 май 1944 годин а те 
поканиха и приеха в Чамкория Никола Мушанов , кой 
то се считаше за един от подачите на така нар ечената 

легална опозиция . Но същеврем енно бе известно, че 
той на времето беше отказал да влезе в ед11'~НИ1J фронт, 
защото не вярваше на 1<0муни стите . А през сеiптемвр и 
1943 год. , когато се „из би раха " регенти те, Мушанов бе
ше отишъл при Богдан Филов и го помол ил з а известно 
отлагане на избора , докато се изяснят събитията в Ита 
лия . Въпреки това обаче той и хор ата му гласуваха за 
избора на р егентите . . 

Никола Мушанов подчертаваше пред регентите , че 
~ъGитията се р азвиват не в духа на техните оч аквания. 
Благодари им, че са го зачели и са потърсили съвета 
му. Но когато го попитаха ка _кво му е мнението, от 
говори : 

- Моето мнение знаете от речите ми в Народното 
събрание. 

- Получихме писмото ви, само че не беше оригинал , 
а коп ие , заверено лично от в ас - обърна се 1(ы\1 него 
Филов и допълн и: - Редно беше поне на регентите да 
изпратите оригинпл. 

- Нямах всич ки подписи върху един екземпляр -
заоправдава се Мушанов , - тъй като някои си дадоха 
-съгласието чрез писма. 

· - Искаме да чуем определено вашето мнение за 
правителството - уточни въпроса един от регентите. 

- Аз вече казах мнението си, всъщност това, което 
и вие знаете. Обаче що се отнася до кош:ретния слу
чай, по никакъв начи н да не се заразва сегашното 
правителство . Заявявам го съв сем отговJрно и катего
р ично. 
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- Така мислим и ние . - Р,егентите бяха еДННО
душни. 

-- Аз съм не, а.а какво да е правителотво, а за так() 
ва , което ще бъде правителство на националната кон
центрация. Не се плашете от бившите партийни вода
чи - н а блегна Мушанов . - Никой сега не мисли дг 
възстановява партиите. Но вие трябва д а използвате 
тези водачи . Моментът е такъв , че те най-добре биха 
се справили с поло :жението - с увер еност заключи той . 

Забелязал , че регентите гп сл ушат с внимание , Му
шанов нашироко започна да разяснява своята позиция. 

Те бяха доволни - един известен англофил, с когото 
могат да намерят някакви допирни точки, а и , от дру

га страна, той не представляваше за тях някаква опас
ност . 

Всички бяха обнадеждени от срещата. 
Същия ден регентите имаха среща с Александър 

Цанков . И с него водиха откровен разговор. В центъ
ра на беседата им бяха двата основни въпрос а -- вън 
шнополитическата насоченост на властта и съставът 

на пр авителството. 

- Не бива да се променя досегашната политика -
з а яви Цанков. - Това не трябва да се допусне . 

- Моментът нал ага да имаме дейно управление. 
Кой според вас може да състави подходящо пр авител
ство? - запита Михов . 

- Според мен не казва истината политикът, отказ 
ващ се от власт . Аз съм готов да поема управJ,ението 
на страната, но само с участието на хора от социално

то движение, което има м честта да ръководя. 

Категоричното заявление на Цанков факти·1ески сло
жи край на ра зговор а . Констатираха още веднъж , че 
Цанков не беше си изм енил становището, което им бе
ше отдавна известно. 

Сондажите 11родължаваха. 

След Цанков регентите се срещнаха с бившия ми-
1Iистър на вътрешните работи Петър Габровски. За да 
1Ie правят впеч атление срещите им с него, те го изви 

каха в Панчарево. Габровски направи пр ед регентите 
характеристика на положението . Той взе отношение и 
I<ъм бившето правителство, което наистина не бивало 
повече да остпва. Същевременно новото правител ство 
трябвало да продължи политиката на вярност към 
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Германия. Себе си той считал за кеrrодходящ, главно 
поради открития въпрос с нотите на СССР. На времето 
като министър на вътрешните работи той беше изгониJI 
съветското консулство от Варна. Напомни още, че име
то му беше свързано с антиболшевишката изложба в 
България. Когато регентите поискаха да _;уят мнение

то му и да посочи евентуален политик, които да съста 

ви новото правителство, той без колебание отговори: 
- Най-добре ще бъде посрещнат Иван Багр:1-

нов. Той може да състави кабинет от министри с наи
голям политически усет, а не само да бъдат специа
листи. 

Регентите неволно се спогледаха. Предложението на 
Габровски беше неочаквано. Той беше известен като 
открит германофил, много близък приятел на шефа на 
абвера в България д-р Делиус. Особено когато Габров
ски беше министър, те работеха в постоянен контакт. 
Сега той предлагаше Багрянов, за да спаси България 
в този сериозен момент. 

ОРИГИНАЛНОСТ И ДЕМАГОГИЯ 

На управляващата върхушка, заплетена в сондажи 

и разговори, поднесоха добра идея. Дали беше наме
рен проводник на средния път, с който да се постигне 
сплотяване на народа и да се поддържа добър ред в 
страната, но без особено из менение на фашистките по
рядки? Трудно се намираха хора, за да спасяват фа
шизма в България в момент, когато Червената ар
мия разгромяваше хитлеристката ьиенна сила. На бъл
гарската буржоазия беше нужен политик с възможно
сти да задържи онова, което е провалено. За нея има
ше два пътя: или да обяви открита фашистка дикта
тура, или чрез демагогия и лъжа да се опита да обе
дини около себе си буржоазните лидери и лековерните 
и недостатъчно осведомени граждани и селяни. 

Имаше такъв човек. Ориентацията на Габровски за 
Багрянов беше в духа на изискванията на момента. На-

266 

мериха го за подходящ, защото за Багрйнов беше раs
пространено мнението, че е добро съчетание на ориги· 

' налност, вкус и демагогия. Със своите маниери според 
тези, които го предлагаха, той си беше спечелил име 
на приятел на селяните. . 

Багрянов се яви пред регентите със своето кафяво 
късо кожухче, с панталони от бозав домашен шаяк, 
ушити на клош и добре изгладени . Регентите му пред• 
ложиха да се заеме със съставянето на едно правител

ство, способно дС! поддържа добър ред в страната, без 
да се правят каквито и да са промени във външната 

политика. Багрянов веднага се съгласи и им благодари, 
че в такъв труден момент се спират на него. За да си 
придаде по-голяма тежест и за да покаже на регентите 

своето умение да лавира, им каза, че ще се срещне с 

руските си приятели. Що се отнася до немците, реген
тите много добре знаеха, че той поддържа връзки, на
чалото на които води още от времето, когато беше ми
нистър на земеделието. Той каза, че тези връзки е под
държал досега като частно лице. Сега се налагало да 
се посъветва с руските и не~ските си приятели за слу

чая. 

Освен това Багрянов побърза да каже на регентите, 
че е намерил видни хора, позн ати и вещи, с полити

ческо умение и знания по специалностите на р азлични

те министерства. Тези негов и мисли бяха възприети от 
регентите като факт, който им подсказваше, че Багря
нов беше мислил за поста министър-председател. Явно 
въпросът го е занимавал и се явяваше пред тях под

готвен психологически. Срещата завърши с уверенията 
на Багрянов, че след няколко дни ще се яви с листа. 
Преди да започне сондажите, той направи маскировка, 
като замина уж за Хисаря, а всъщност отседна в една 
вила в Павлова, за да бъде по-близо до София. 

На 30 май 1944 година Багрянов се яви пред реген
тите и ги информира за извършеното от него по съста 
вянето на листа за нов кабинет. 

- Господа - започна Багрянов. - Най-напред бих 
ви помолил да ме извините за забавянето. Причйните 
за това са, че мъчно се уреждат срещи и разговори с 

набелязаните от мен лица. Несигурно се пътува, поне
же няма автомобили, мъчно и бавно се влиза във връз
ка по телефона . След предварителните бележки за 
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тру дносtиtе, rюзволеtе ми да nремнна към делова1 а 

Чfl_GT, 

Регентите бяха доволни, че словоохGтливият Б.агря 
нов без общи фрази започваше да предлага лицата. За 
тях тов а беше показател, че той се явява подготвен 
и че след толкова дни мъчителната криза ще бъде пре
одоляна. Обнадеждени', те слушах а Багрянов с голямо 
в ним ание. 

- За министър н а вътреш ните р аботи - започна 
Багрянов и изв ади от джоба си един изма чкан лист -
се спирам н а професор Станишев . 

Регентите се спогледаха , даже Филов не се стърпя 
и на-руши мълчанието на регентите: 

- Той едва ли ще се съгл аси. 
- Вече имам съгласието му - отговори веднаr а Баг-

ря нов . - Предлагам го, защото е голям приятел на гер· 
манците и ще бъде добре посрещнат от тях. При това той 
е деен човек . Известен на обществото като ректор на уни
вер ситета , особено по отпразнуването на петдесетгодиш
нината н а същия . Говори много добре и ще може да се 
справи с п арла мента . При разговора ми с него той ка
з а, че по бил съгласен з а министър на просветата, но 
аз му отговорих : „Тъй не може! Тогава и аз ще отида 
в чифлика, а ти в клиниката, пък България нека пропа
да! Няма да о·ста не нито твоята клиника, нито моят 
чифлик, ако не помагам е." Накрая се съгласи с мен. 

Докато Багрянов излагаше доводите си за Стани
шев , р егентите искаха да си и з яснят за що той се е 
спрял н а него . Те ням аха н и що против Станишев , оба
че вкор ененото любопитств о ги караше да се ровят. 
Малко по-късно р а з б р аха , ч е Багрянов и Станишев 
им ат родствени връзки. 

- За министър на просветат а - продължи Багря 
нов - се спи р ам н а професор Михаил Арнаудов. Поз
нат общественик. Ка~<то знаете, фигурираше и в листа
та н а Калфов. Предложен ието з а него се посрещна до
бре от различните среди. 

Багрянов обходи с очи регентите, изгледът на ли 
цата им му подсказваше, ч е и тази кандидатура ще 

бъде приета . 
- За министър на благоустройството се спирам на 

Славейко Василев . Като б ивш министър на благоуст
ройството и председател н а Общия съюз на запасното 
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в_qйнство, той е ·изве стен н а обществеността. И с изди
гането му за министър ние ще отб ележим нашето вни
м ание към зап а снот0 войнство . Разговарях с него. Раз 
бир а се , той е съгласен. 

- Името му е свързано с убийството на Александър 
Стамболийски - обади се ня кой от регентите. 

Няма какво да се пр ави - к аза Багрянов и до 
бави: - Ще съумее да се спр ави с работата. 

- Само ви напомняме за този ф а кт - поясни се ре -
гентът . · 

- За министър на з емеделието се спирам на профе 
сор Дончо Костов. Още не съм го.варил с него. Очаквам 
го довечера да се върне от провинцията . Няколко го 
дини живя в Русия и минав а за левичар . Неговото уча 
стие в пра вителството ще разшири автор итета н а Ми
нистерс ки я съвет. 

- А герма нците? - запита Михов. - Няма ли да 
се р азсърдят? 

- Напротив, разкъсване на левите сили в България 
чрез поддър:жа_не на илюзиите за „ завой" . 

- Не бива да допускам е никаква подлост по отно 
шение н а Гер мани я - каза Ф илов. 

- Ако вие се съмняв ате в мен, тогава не ми въз 
лагайте да съст авя м правителство - малко нер в но з а 
беляза Багрянов . 

- Моите дум и не с а отп р а вени към в ас , а с а в под
крепа на вашите мисли -- поясни Филов . 

Обясненията на Филоs задоволиха Багрянов и той 
спокойно продължи: 

- За министър на външните работи се спирам на 
Първан Др аганов. Н адявам се, ч е като мой при ятел ще 
се съгласи . Той, ка кто ви е известно , е на дипломати 
ческа работа зад гр а ница, поради което моля да бъде 
з апитан по съответния р ед. 

- Ще сторим това чрез дв ореца - каза р егентът 
княз Кирил, който пр ез цялото време мълчаливо слу
шаше Багрянов. 

- За м инистър на финансите ... - Багрпнов малко 
з амълча, усмихн а се и продължи : - Може бп ще ми се 
з ачудите , но аз се спирам на досега шния м инистър

nредседател Добри Божилов. 
Багрянов правеше нова изненада за р егентите . Ста 

оафс: tlt:x по-интересен и по -и нтересен. Той за беляза , че 
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rio лицата се появиха леки усмивки. Очакваше такава 
реакция и беше уверен, че те в момента чакат с не
търпение да чуят доводите му. Искаше му се да пои
грае малко с нервите им, даже миг-два помълча, но 

реши, че не е време за това, и продължи: 

- Сега не може да се учат нови хора. Вс~ки трябва 
незабавно да подхване работата си като министър. Бо
жилов лесно ще се .справи с многото милиарди разхо

ди. От друга страна, ще се избегне излишното ровене 
във финансите. 

- Това ще бъде още една трудност за вас - каза 
княз Кирил . 

- Така е, но него, както и Славейко Василев ще 
покривам и понасям товара им аз - отговори веднага 

Багрянов. 
- Божилов проявява недостатъци като ръководител , 

освен това срещу него има голямо настроение в об

ществото - намеси се друг регент. 

- Да, но в парламента - защищаваше се Багря 
нов - ще ми бъде Jreкo с Божилов. Той знае на много 
народни представители кирливите ризи и rю този на-

чин ги държи в ръцете си. · 
След тези думи Багрянов замълча. Чакаше нови въ

проси от регентите, но тъй като не зададоха той про
дължи: 

- Както виждате, най-главJiото е JV!ОНтирано. Сега 
да видим как ще се решат въпросите по ръководството 

на стопанството. Стопанските задачи на правителството 
са твърде важни и аз мисля да говоря с някои хора 

като: Пенчев, з а председател на кооперациите; Пала
зов - евентуално з а търговията; Греков бих могъл да 
използувам за министър на финансите, ако имате се
риозни съображения против Божилов; Колчев - спи
рам се на него евентуално з а министър на железниците. 

Нямам още набелязан з а министър на правосъдието. 
Но мен подборът на такъв човек не би ме затруднил . 

- При избора на министър на правосъдието търсе
те добър юрист, разбира се, с политически качества, 
за да имате един добър юрист в Министерския съвет -
каза княз Кирил . 

- А . .. вие къде сте? - з а пита Филов. 
- Аз съм ~инистър -председател, без портфейл, ина -

че не може! - отговори Багрянов и добави: - Бих по-
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молил господа регентите, ако може да се смени и мини

стърът на войната генерал Руси Русев. Достигат до мен 
сведения, че не поддържа необходимин дух във войската. 

Регентите, които си бяха присвоили правото един
ствени да решават смяната на министъра на войната 
и да определят личността, заемаща този пост, се сму

тиха. Страхувайки се, че Багрянов ще използува това 
като повод да се откаже от съставяне на правителство

то, те му отговориха: 

- Ако имате по-добро предложение, готови сме да 
го обсъдим! 

Срещата завърши с уговорката на следния ден от
ново да се съберат и в случай, че се постигне решение 
на кризата, на 1 юни да има вече ново правителство . 
Всички се разотидоха доволни и обнадеждени, че най
после ще се ликвидира с мъчителната криза. 

Герм анците, които официално и неофициално бяха 
в течение на всичко, което ставаше в България, се без
покояха от продължителната министерска криза. Тол . 
кова разговори и слухове имаше по време на кризата, 

че Бекерле получаваше най-различни и много често про
тиворечиви сведения. Това объркваше самия него и хо
рата му. Опитът му да наложи Александър Цанков за 
министърспредседател не даде резултат. По отношение 
на Багрянов нямаше сериозни основания да се проти
вопостави. Той неведнъж бешf' показвал доброто си от
ношение към Германия. Бекерле знаеше също, че Ба
грянов имаше лични приятели в Берлин, които заемаха 
важни постове в държавния апарат. Безпокояха го ка
чествата му на човек, който винаги лавира. Сам пред
почиташе Цанков пред Багрянов, обаче „за момента 
кандидатурата на Багрянов беше подходяща" - така 
я оценяваше Бекерле. И ако в себе си имаше някакви 
безпокойства, те трябва да се разглеждпт като грижа 
за държане по-отблизо Багрянов. 

Бекерле се чувствуваше като господар в България. 
Всякога вземаше отношение по държавнически и поли
тически въпроси и го съобщаваше веднага на своя съ
беседник. Беше дързък и прям. 

Той отиде при регента Филов, за да „чуе сведения
та за кризата лично от най-важния фактор на стра-
ната". 
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- Спрели сме с 
цията си Филов ~ . е на Б агрянов - зап t 

мента надяваме\ с-; може би не е най-удачонrна информа- . 
- Ние държим' че Ще оправдае довер ият, но в мо. 

на България -J да не се изменя ието. 
- Промяна~ заговори Бекерле. външната политиквА 

треш а се налага -
нота положени . с оглед да се . ·ч 

ликвидираме с е отговори Фи заздрави ~ъ-
вътрешни въпро~~легалните и да опра:~1: ~ Трябва _,ia 

- Моето · редица други 
д впечатлени 
а сложи по я е е, че Божи 

чества - каз~ ~:к: но му липсват о~~в им~ желание 
да притежав .... керле. - Неговия: v .низ а .орски ка -
дружбата на аб~~поколебимата вя:рнтос~~местБник трябва 
де по-добъ гарския народ с . на ожилов в 
градена р организатор по-т J ерманския: и да бъ-

Б личност. ' върд ръководител 
д - агрянов е д и из-
околкото знам е~н и делови човек 

германска стран' тон се ползува с добр каза Филов. 
- Бих и а . а репутация: от 

екал да зн 
го -- оЗбърна се Бекерлеакя ваФшето лично 

- а ъм "IЛ мнение з а r-rе -
момента е п r. ов. 

лов . одходящ под 
Б . черта отно Ф 

- лагодаряl С . во и-
шата преценка . общи усилия ще м 
нете вътрешна е, че с Багрянов ще съ у помагаме. На 
мете по-ефек консолидация. Тя е умеете да постиг
течение на н;~вни мерки за бор~ ~и позволи да взе-

- Н олко месеца д . нелегалните и 
алаrа се а 1 и ликвид в 

да увеличим съ да се вземат разнооб ирате. 
нелегалните ngотивителните сили разни мерки, за 
вото п.равител- о ясняnаше Филов нас народа срещу 

· ство ще · - чита желания ред В . съумее да съ.., а ме, че но-
никакви откл.онеъв външната полит::ад·е в страната ни 

в ния ве ще до 
- ашите личю· пуснем 

посрещнати в Б r уверения биха били 
м ертш. много добре 
ожете да 

г ги съобщит 
Deкep.'Ie беша е. 

бяха особено н " ,доволен. Уверенията 
ra, за да подч~жни, обаче реши да и~-rа ФиJ1ов не му 
имат към него lтае доверието, ко' ползув а момен-
тем 11. . то защо пренесе р-а~то те - немците 

Някои говора на друг~ 
политически д . 
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~дн-э .ot главtщте причини за мъчноtИйtе tto сЪс'tЭ.!НIШ! 

на правителспюто била руската нота. 
- Това са злонамерени слухове, господин Бекерле; 

Руската нота, с която те искат да открият търговски 
'"f)нсулства във Варна, Бургас и Русе, ни създава за
JУднение. Но аз мисля, че заедно с ва,с ние ще наме

риN1 отговор на тази нота. 

- Аз съм убеден - изрече с особен тон Бекерле, -
че ако _се отстъпи даже само за едно търговско кон
сулство, ще значи, че русите вече имат един диплома

тически успех, който лично аз не желая. 
- Трябва ли ние да не се страхуваме от скъсван~ 

на отношенията със Съветския съюз? - запита Филов. 
- Този въпрос ще реши Берлин - отговори Бекер~ 

ле. - Според мен никакви отстъпки не бива да се пра
вя~:. Това . означава, че нашата·-армия се лишава от въз
можността да използува въпросните пристанища. 

- Аз ви моля - обµрна се Филов - да ускорите 
получаването от Берлин на становището за »ашия отго
вор »а руската . нота. Без вас ние не можем, а и не бих: 
ме . си позJ;юлили да направим каквато и да е отстъпка. 

- Моята страна е поела задължението да ви пази 
от .север, господин Филов, разбирате, че в случ.ай на 
опасност естеств.ения.т път на нашите войски е през 
България . . . - Бекерле дори не се опита да проследи 
ефекта от думите си, стана, сбогува се с Филов и си 
излезе. Той бързаше, понеже знаеше, че наближава ча
сът на срещата на регентите с Баrрянов. 

Бекерле се срещаше с Делиус, действуваше по мно
гобройните си неведоми пътища. Докторът не само по
лучаваше информация, но и се стремеше да оказва 
влияние върху развитието на събитията. Неговият прия
тел Габровски си беше свършил добре · работата. · Са
мият факт, че Габровски предложи Багрянов, което се 
знаеше от последния, създаваше благоприятни възмож
ности да влияе на един министър-председател. Шефът 
на абвера в България безшумно си беше свършил ра
ботата. Схващанията му по някои въпроси се отлича
ваха от тези на Бекерле, но нека в Берлин оценят чия 
позиция е правилна. Той знаеше, че в политиката сИ 
Бекерле внася много от горещината на своя характер, 
п оради което мненията му често се обуславяха от вре
менни явления· и факти . Нито Бекерле, нито Делиус 

/8. Бюро „Д-р Дели~с" 



~наеха ётановищеtо на Берлин - да ёе заnазйt или 
скъсат отношенията на България с Русия? Но докато 
Делиус -изчакваше, Бекерле беше категоричен - ,;ни
какви оtстъпкц'·. Спа.ред Делиус Германия имаше ин
терес България да не скъсва с Русия, в противен слу
чай, както той разсъждаваше, отдавна да бяха скъсани 
тези отношения. 

Бекерле и Делиус очакваха с еднакво нетърпение да 
се - състави правителството. Колкото и да бяха уверени, 
че Багрянов ще съумее да представи листата, все пак 
имаше частица съмнение да не се повтори случаят с 

Калфов. Бецрле беше разговарял със Станишев, за Да 
се осведоми от него за мнението му з а правителството, 

и . му беше заявил, че интересите на Германия налагат 
Министерството на вътрешните работи да се поеме от 
самия него. Станишев му беше обещал, че ще действува 
в съответствие с неговата молба. 

Баrрянов работеше оперативно и точно в определе
ния час· се яви при регентите. Преди да пристъпят към 
разглеждане на ·листата, Филов се обърна към него, 
за да го предупреди, че моментът е много тежък във 

връзка с руската нота. Хората, от които ще състави ка
бинет, трябва да бъдат единни по отговора на нотата, 
защото; ако ням а единство,- след два дни трябва да из
ж11вяваме н9ва криза, 

6агрянов доложи пак същите неща, които сподели 
и в предишната им среща, и всъ·щност не внесе нищо 

ново. Но с изказванията си даде възможност на реген
тите да разберат, че другояче си е представял не
щата, мис,л~л -е, че по-леко ще състави листата и сега, 

след като се е сблъскал с толкова трудности, го е об
хванал и:з.вестен пес.имизъм . . Когато той си излезе, ре
генти·\е бяха _ дос_та обезпокоени . Вече толкова дни из
текоха, откакто се замисли промяната, а нищо не из

лµзаше„ Ето че сега и Багрянов се з атруднява. Разоти
доха се с тревога: „Дано Багрянов състави кабинета.'~ 
Врем.ето минаваше. На следващия ден трябваше да се 
обяви новото правителство. 

. . Този път регентите отидоха в Панчарево. Искаха да 
б'!;>дат по-близо до София, та ако възникнат въпроси по 
съставяне н~ кабинета , да могат бързо да ги решават. 

В същото време ющалеч от тях чакаше бившият ми
щ1стър на вътрешните работи ('абровски. Филов се бе
ше погрижил, ·в случай че Багрянов не може Да съста-
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ои правителство, задачаtа веднага да се възложи на 
Габровски . 
Докато чакаха, регентите четяха р азни донесения и 

нреписки. Княз Кирил, взел едно донесение в ръката 
си, се обърна към двамата си колеги: 

- Вижте, докато ние се занимаваме с правителст

вена криз а, 200-250 партизани са минали на юг от 
Дупница към Рила . Партизаните се ширят из стр ;шата, 

а ние чакаме тука! - ядосваше се Кирил . 
Спомен аването на самата дум а „криза" беше доста

тъч но, за да се върне р азговорът им на тази тема . 

Всъщност той се въртеше отдавна все около нея. Багря
. нов мълчеше дълго . Така се стори на регентите, а всъщ

ност той тичаше да търси министри . .. 
Най-после дългоочакваният се яви. Беше облечен 

прилично, което подсказваше, че нещата се р азвиват до

бре. Първо Багрянов разказ а , че Бекерле се е срещал 
с професор Станишев . Казал му, че те ням а да пречат 
н а правителството за за пазване на отношенията с Ру
сия и с каквото могат, ще му помагат. Изменената !По
зиция на Бекерле изнен ада регентите, но заедно с то~ 

ва Багрянов им подсказваше, че предложението му е 

съгласувано с немците. Доложи им, че се отказв а от 
Добри Божилов и Славейко Василев, когото наричали 
„Злодейко" , за да се освободи от техните товари . Пред 
Славейко В асилев щял да каже, че не е утвърден за 

министър, з ащото регентите искали Министерството на 
благоустройството да се оглави от специалист. Беше 
уточнена и листата на новото правителство със следни

те министри: на вътрешните работи - проф . Ал. Ста
нишев, на просветата - проф . М. Арнаудов, на право
съдието - Руси Русев, на войната - генерал Руси Ру
сев, на търговията - Хр . В асилев, на железниците -
Колчев, на бл агоустройството не беше определен кой 
да бъде и на земеделието - проф . Дончо Костов, ко
гото Багрянов включи в правителството без негово съ
гласие. Министрите на външните работи и на благо
устройството щяха да бъдат определени допълнително . 

Така беше сложен край на правителствената криза 
в България . С одоб рението на регентите Иван Багря
нов произнесе по радиото първата си реч като мини

стър-председател, за която сам регентът 1\1.ихов каза 
следното: 
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~ ... · .тая реч е доста особена; програма не е И ПоЧ
ти е покрита с мъr лявина . Изобщо речта е такаf!а, че 
да има свобода - хем да каже нещо, хем ни11·, да не 
каже. (Според думите на Багрянов това значило - да 
се печели време, което сега ни е нужно и докато се из

бистри положението през това лято.) Сигурно с това 
той иска да има възможност да се провре между Сцила 
и Харибда .. . " 

Веднага след поемане на властта Багрянов лично се 
зае със стабилизиране на вътрешното положение. Още 
при ,съставянето на кабинета беше обещал на регенти
те, че ще усили борбата срещу нелегалните. Lам той 
разбирал, че не може да се мисли за укрепването на 
вътрешното положение при наличието на нелегални ·из 

страната. Ьагрянов се оr.ита да внесе разложение в 
партизанското движение. Обяви, че няма да бъдат съ
дени партизаните, които доброволно се предадат. Един 
твърде примитивен ход. Обещанието се изтълкува ~ и 
прие правилно в средите на демократичните сили и най_ 

вече сред партизаните. Замислената хитрост разчиташе 
на малодушни и лековерни, а такива не се намериха . В 
същото време Багрянов вземаше мерки за разширяване 
на борбата срещу п а ртиз аните. Тя всецяло се поемаше 
от Министерството на вътрешните работи. Тъкмо това 
беше актът, разкриващ истинското отношение към на
родната въоръжена борба. Войската, която дотогава 
преследваше партиз'аните, се задължаваше да съдей

ствува . Същевременно Багряновото правителство за
силваше пропагандата, за да обедини всички „добри 
българи да не помагат н а комунистите". То издигна и 
една демагогска програма за „социални и аграрни ре

форми". Говореше, че вече народът постепенно вземал 
съдбата си в свои ръце, а в същото време избиваше 
храбрите синове на този народ. На 5 юни 1944 година 
полицията разстреля без съд 22 антифашисти , от село 

Перущица, 17 от които бяха под 20 години. Потресващ 
факт, който не се нуждае от коментар. 

Правителството н а Багрянов уве.ТJичи жандармерия
та от 6800 души на 12 000 и по този начин усилваше 
полицейската борба срещу партизаните. Отново комен
тариите са излишни. И още един красноречив факт. 

Все във връзка с действията срещу нелегалните Б а
грянов лично се срещна с командирите на армиите, за 
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л.а им разясни политиката на правителството и да tй 
успокои. Той бързаше да им внуши, че по отношение 

на външната политика няма да има никакви изменения, 

а за вътрешната - правителството ще вземе строги 

мерки за въдворяване на ред. Някои генерал и, известни 
като главорез и н,а българския народ, като Кочо Стоя-
11ов, Дочо Христов и др ., бяха разтревожени от при
каз ките на някакъв отговорен човек, който бил казал: 
„Турците, преди да обесят Левски, го съдиха, а не го 
убиха изведнъж, както правят сега военните с парти

заните." Споделиха това с Багрянов. Той ги успокоя
ваше, че не бива да дават ухо на такива приказки. 

„Нашата задача е да ликвидираме с нелегалните в 

най-скоро време . Вие сте изпълнявали дълга си към 
родината. Бъдете все такива защитници на нашия на

род ... " - успоко'яваше ги Багрянов и ги окуражава
ше за бъдещата , им борба срещу нелегалните. 

Обеда Багрянов прекара заедно с генералите и бе
ше много доволен, че след тази среща недор азумения

та са премахнати. · 

Обаче мерките, провежда ни от него, в това число 

и увеличението на жандармерията, не дадоха очак

ваните резултати. Броят на партизаните растеше, пар
тизанските акции не само че не нам аляваха. но и бяха 
по-смели и по-дръзки . Някои буржоазни лидери, като 
Петър Кьосеиванов, казваха, че твърде рано войската 

'се е оттеrлила от борбата с нелегалните и че само Ми-
1;1истерството на вътрешните работи няма да може да 

се справи с тях. 

По искане на Багрянов. Н'а 27 юли 1944 година при 
регентите се състоя конферен uия, на която освен реген

тите при'съствуваха Багрянов, генерал Руси Русев -
министър на войната, Ал . Станишев - министър на 
вътрешните работи, генерал Трифонов - началник на 
Генералния щаб, генерал Попов - негов заместник, ге
нерал Димитров - началник на жандармерията. 

На конференцията Багрянов тревожно постави въ
проса за вътрешното положение. Според него в стра 
ната вече има външни врагове. Нелегалните разстрой 
ват вътрешното положение. Армията, създадена, за да 
се справи с външния враг, може би няма да воюва. Но 
при наличието на такъв отчаян вътрешен враг нейната 
сила трябва да се използува. Външният враг по мнение-
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то на Багрянов сега се намирал вътре в страната и ар · 
мия"та трябва да воюва с него. „Трябва бързо и на
стоичиво да се работи, защото, изпусне ли с:е моментът, 
после ще бъде мъчно . За да не се вкара вълкът в ко
шарата, трябв а да се действува смело и решително, та
ка че до края на месец август тази година да се ликви

дира нелегалното движение в България!" След това 
Багрянов се спря и на пропагандат'а, която следва да 
се засили, „за да се създадат и в самия народ съпро

тивителни сили против нелегалните". Той предложи и 
всички се съгласиха - · войската отново да поеме в свои 
ръце борбата с нелегалните. По негово искане беше за 
дължен генерал Руси Русев да свика армейските ко
мандири и да им даде съответните указания. 

Делиус, комуто абверът беше поставил като една от 
основните задачи борбата с· нелегалнит·е , не изпуска
ше от окото си ,п,ействията н а Багряновото правител
ство . С цялата си енергия Багрннов се беше захванал 
с тази задача и естествено Делиус нямаше основание 
да бъде недоволен. Бекерле също беше доволен. Не
говият доверен човек Станишев смело размахваше „са
бята" в борбата с нелеtалните. 

По това време се появиха слухове, че Багрянов щнл 
да стане регент на мястото на Филов, а министър-пред
седател щял да бъде Драганов, министърът на вън
шните работи. Дел.иус не се учуди, знаеше, че в дъното 
на слуховете стои са мият Багрянов. Освен това мини
стър-председателят направи един друг ход, с който по 

същество заобиколи регентите Филов и Михов . Реши 
да представи цялото правителство на непълнолетния 

цар в присъствието са мо на княз Кирил. Всички тези 
действия Багрянов пред:приемаше с оглед на бъдещето, 
в което искаше да игра е важна роля. Той чувствуваше, 
че Германия ще изгуби войната , обаче няма да поз
воли политическо поражение, р азчитайки на някакъв об
р ат в събитията, на сепаративен мир или нещо друго. 
Според него и в бъдеще България ще подобрява свои
те позиции в междуна родните отношения в тесен сЪюз 
с Герм ания . Не току-така почти не се заемаше с такъв 
важен въпрос, какъвто беше съветската нота. В замяна 
на това той се срещна с Бекерле, за да го информира 
по редиuа въпроси и да се посъветла с него. Уверява
ше Бекерле, че като министър-председател няма да поз-
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воли изменение в отношенията с Германия. „ПриятеJJ~ 
ство и никакви подлости" - заявяваше той. Тези думп 
много се харесваха на Бекерле. Багрянов със: същото 
усърдие го информираше най-подробно и з.а вътрешно
то положение, и за морните, предприети от правител

ството. 

През периода, когато Багрянов енергично провеж• 
даше немската политика в България, в международния 
живот станаха някои събития, които естествено се от

разяваха и тук. 

Английски и американски войски извършиха десант 
във Франция . Дългоочакваният Втори фронт беше от
крит и немuите не можаха да се справят с него така, 

както уверяваха своите приятели в . България. 
През месец юни в България проникнаха сведения 

за голям пробив на Червената· армия в uентралния 
фронт, където на протежение от 120~150 километра съ
ветските войски напреднаха за шест дни 100 километра 
в дълбочина. . ··· · 

Успехите на Червената армия продължаваха да вна 
сят увереност в :предстоящата победа на борбата на 
българския народ за изгонване на хитлеристките оку
патори, за събаряне на монархофашисткото правИтел
ство и за установяване на демократична власт. Анти
фашистките сили се групираха около Отечестве:ния 
фронт, ръководен от Българската комунистическа п"р
тия . „ . . . Изходът от криз ата - се казваше •В докумен
та на UK на БКП - не трябва да се схваш:а · като мо
ментално решение, а като процес на действие." Българ
ската комунистическа партия последователно ръководе

ше този процес. Още на другия Ден след образуването 
на правителст·вото на Багрянов радиостанция „Христо 
Ботев" съобщи, че и това правителство ще продължи 
прогерманската политика . А след три дни съща.та ра· 
диостанuия предаде указанията на Георtй Димитров, 
в които се разкриваха пъклените цели нэ Багряновите 
политически ходове и машинации. Георги Димитров по
сочи, че правителсТ'вото на Багрянов в съгласие с во1-
лята на своите хитлеристки господари се мъчи под мас

ката на неутралитет да води и по-нататък прогерма1;1,.ска 

политика. 

Успехите на Червената армия и загубите на нем
ците внасяха безпокойство и сред българскат.а уПрав-
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ляваща клика. Александър Цанков се яви при р.еген
тите и предложи да остане само княз Кирил за регент, 
а на него да се възложи да състави правителство. Тас 
кива внушения се правеха и от някои 'сътрудници ua 
гестапо. · Разбира се, претенциите на Цанков срещаха 
сериозна съпротива и в самите регенти Филов и и
хов, които в момента играеха важна роля в полити'Чеа

кия живот и не така · лесно биха се съгласили да се от
кажат от сегашното си положение. Този факт отдале
чаваше възможността Александър Цанков да стане ми
нистър-председател. 

В Бюро „Д-р Делиус" попадна един доклад, съста
вен от „германската тайна полиция". В него се казва
ше: „Всички кризи бяха една ком\едия. Княгинята сви
ри първа цигулка. Тя мрази германците. , Поддържа 
любовни отношения с Багряноь. Ба~ рянов е последова
тел на дановистите. Савов, министър на финансите, е 
масон и звенар, Колчев, министър на железниците, е 
звенар, министрите на търговията и благоустройството 
са също масони, а министърът на външните работи 
Драганов - меркантилист. Багрянов е много опасен със 
. своето левичарство. Нечестен е и спекулира с българ
ските селяни. От наказателните отреди пускат масово 
хора под гаранции на отделните министри. Между вис
шето офицерство има недоволство, понеже не може да 

. разбере защо се правят опити да се . разделя народът 
от войската. Пq-слабохарактерните офицери, а такива · 
има много, започват да се приспособяват към левичар
ския дух на правителството. Целта на днешното прави
телство е: 

а) вътрешното Пlоложение на България да се за
твърди наляво с участието на войската; 

б) така закрепеното положение ще създаде ·пред
.поставки да бъде разпокъсан народът и военният дух 
да бъде принизен и унищожен; 

в) тогава ще настъпи моментът да се обяви на гер
· манците, че правителството иска да остане вярно на 

· Германия, обаче българският народ не иска войната и 
· не ·е подготвен за нея. Така за пръв път българското 
правителство ще постъпи честно. Такава беше и тайна
та политика на бившия цар. Остана изпълнителят на сис

·тем·ата му · Баrрянов. 
, , В ход . е една нова прегрупировка на действуващи-
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'\le офицери, които никъде не могат да намерят здрава 
О'пора освен от Багрянов като освободител. Офицерите, 
приятели на германците, губят почва под краката си. 
Днешното правителство на Багрянов е под знака на ан
-<r,tл rерманското масонство, което засега все още нечест

rю се мъчи да измами Германия." Накрая в доклада се 
·О'Гбелязва, че данните са събрани от добри българи. 

След като внимателно прочете доклада, Делиус вед
нага се заинтересува за неговия автор. Справката в 
службата му показваше, че докладът не произлиза от 

нея. Мина време и Делиус почти беше забравил за то
зи док.лад, когато една случайност му го напомни. Че
теше сведение, получено от хората на Александър Цан
ков. Шрифтът, на който беше написано то и особено един 
отличителен белег на една от буквите, а той добре го 

'f!омнеше, виждаше и сега. Незабавното сравнение по
каза, че докладът и настоящото донесение са писани 

на една и съща машина, на еднаква хартия, тоест на 

пишещата машина в канцеларията на „социалното дви

жение", щ1 която хората на Цанков си пишеха донесе

нията . 
Наситено с много събития, времето течеше изклю

чително бързо. Осведомителните служби едва смогваха 
да съобщават новините главно от военните те атри . Ди
пломатическите nредставители на Бълга рия също се 
ст;зраеха да подхранват своето правител ство със св ежи 

новини и вести :за дипломатичес ките ходове . Българ · 
ският пълномощен министър в Москва съобщаваше. че 
през с1.ветската столица са минали колони от 58 000 
~:ерман._:ки пленници. Няколко дни след това радиото 
преда ;1е най-сензационната новина за атентата срещу 

Хитлер. 
Управляващата върхvшка в България продължава

ше да търси пътища, за да запази ръководните си по

.зиции. Със знанието на немците българската буржоа 
зия беше започнала сондажи с ,англо-американците. И 
сега, когато ходът на събитията се развиваш е н еблаго
приятно з а немците, тази дейност се активизираше. На 
21 юли 1944 година Багрянов и Даскалов се срещнаха 
със Стойчо Мошанов и му предложиха да з амине з:;~ 

. Цариград и да започне преговори с англичаните. Мо.
щанов се сътласи и започна своята мисия, с която чи-

тателят ще има възможност да се запознае . 
· · Багрянов се опитваше да измами Съветския съюз. 
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Минаха месеци, а правителството не отговаряше на съ
ветската нота за консу.11ствата . Министърът на външ·. 
ните работи Драганов се оправдаваше пред съветски
те представители в България, че е още нов и проучва 
въпросите. Иван Багрянов . се опитваше да излъже на
рода, привидно приказваше за дружелюбие към Съвет
ския съюз, а на дело оказваше всякакви услуги на хит·

леристите. Играта му не беше особено ловка, но ковар
на. Той бавеше отговора на съветската нота, защото 
знаеше, че във Варна има 2200 германски военни и око
ло 60 други ~параходи и гемии. А в същото време мини
стърът на външните работи уверяваше съветския пред
ставител в България - Кирсанов, че от Варна вече са 
изтеглени всички немски нападателни средства и че 

българското правителство преминава от думи към дела. 
С този отговор Багрянов искаше да каже на съветските 
представители, че е излишно да се настоява за кон

сулства, обаче Кирсанов отговори: „Но государственая 
-нота стоит." 

Все с намерението да укрепи престижа си, Багряно
вото правителство говореше за самостоятелност - всич

ко само на думи, предназначени за лековерните. Всъщ
ност вършеше това, което беше одобрено от Германия. 
Отговорът на нотата се бавеше. Чакаше се становище
то на Берлин. Чак когато оттам изказаха мнението, че 
не ще се пречи на България да има лоялни отношения 
с Русия, българското правителство отговори, че е съ
гласно да бъде открито съветско търговско консулство 
във Варна . И то само във Варна, след като тя не беше 
нужна вече на немците. За другите -- в градовете Бур
гас и Русе, ще се даде съгласие, когато се създадат 
необходимите условия. 

Българските фашистки управнипи разпространява
ха слуха, че съветското правителство връчило тези но

ти, за да има основание да скъса дипломатическите си 

отношения с България. Обаче по-нататъшното отноше
ние и поведение на Съветския съюз спрямо България 
на.пълно опровергаваше долната клевета. Съветският 
с-рюз търпеливо изчакваше българското правителство, 
въпреки че знаеше демагогията и опитите на Багрянов 
за заблущ1, запазваше лоялността си към българския 
народ. Това беше в момент, когато Червената армия 
громеще немските щ>еннu части и с·е F1асочваше към 
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Балкана . Съветският съюз в своята правота и сила 

продължаваше да чака отговора на Багряновото пра· 
вителство. 

Багрянов тълкуваше другояче търпението на Съвет. 
ския съюз. Мислеше, че е можал да заблуди съветския 
дипломатически представител. В 1-1ача .11 ото на август, 
когато Турция скъса дипломатичес 1< ите си отношения 
с Германия, той се срещна с Кирсанов. Използува слу
чая да · заяви, че становището на българското правител
ство е да запази добрите си отношения с Турция и че 
България няма намерения да напада южната си съсед

ка или да позволи някой през нейна територия да на
прави това. Но само един ден преди Изявлението на 
Багрянов министърът на войната от името на българ
с:кото ~правителство изпрати писмо до Фелдмаршал Кай
тел. В отговора последният съобщаваше, че могат да 
дадат на България само една бронирана дивизия. Кай
тел съветваше да се извърши мобилизапия и се усилят 
укрепленията. Според мнението на· е1ългарските управ
ници германиите даваха много малко войска за защи

-та на България от евентуално нападение от страна на 

Турция. Ето защо те повторно молеха Кайтел да им из
прати повече войска и оръжие за въоръжаване на бъл
гарските дивизии . 

Доктор Делиус беше получил нарежд:ше от Берлин 
бързо да извърши евакуирането на архивата. Неговата 
архива съдържаше много тайни. тъй като всяка оп~
рация, всяко мероприятие се разработваха на ТIJiaн. 
Имаше данни за различни лица, работили в полза на 
Германия, а най-секретните и особено тези за агенту

·р ата, която бе работила най-добре, той отделяше, за 
да я носи лично със себе си. Това беше богатството на 
Де.лиус. Той предпо"1агаше, че ще дойдат времена, ко
тата същите хора пак ще потрябват, а неговото по
ложение и тогава няма да бъде безлично . Когато 
цялото му внимание беше ~погълнато пт подреждането 
на архиnата, заедно със секретарката Анализе при не
го се яви помощникът му Клайхампел. Документът, 
който му подаде Клайхампел, беше твърде интересен. 

Комунистите действуват! - каза Клайхампел . 
- Нашите български приятели не можаха да се 

справят с тях! Баби! - нервно отвърна Делиус. - Опо
зицията :пише предупреждение до Министерския съвет. 
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Дело на Отечествения фронт - поясни I\лайхам• 
пел. 

Подписали са документа бивши личности, триде
сет и трима. Е, това е нахалство. Подигравка с пра
вителството и нас. Виждам - каза Делиус, вглеждайки 
се в имената на подJписалите х-0ра , които с:поред нашите 

данни не влизат в Отечествения фронт. Значи, работата 
е по-широка. 

- Буржоазна опозиция - някак си подигравателно 
каза Клайхампел, - нали така се наричат. Пишат се 

·демократи. 

Документът, който разглеждаха Делиус и Клайхам
пел, имаше следния текст: 

·„нашата малка земя, хвърлена във водовъртежа на 
съдбоносни събития, е изправена пред страшна ката
строфа. Подписалите граждани, произходящи от раз
лични обществени, политически и културни среди, счи
таме за свой дълг да изложим пред правителството 
следното предупреждение. 

l. Участието на Българ1ш в днfшния световен кон
-фликт е от гледище на нейните интереси една с нищо 
немотивирана сметка, тъй като България не се е бори
ла нито за задморски пътища, нито за световни пазари, 
нито за налагане в света на една или друга политическа 

система. каквито цели преследва днешната война . 

2. Обянената в резултат на това участие война на 
Англия и САЩ е един колкото и неоправдан. толкова 
и гибелен акт, защото България нито има обша грани
ца с въпросните държави, нито има открит конфликт и 
неразрешени въпроси, нито има стопански и национал 
ни противоречия с тях. 

3. Резервираната и предизвикателна политика спря
мо Съветска Русия е в пъл 'ю противоречие не само с 
чувствата на признателност. 1-лито нашият народ питае 

към оуския народ. а е .в противоречие и с историчеrките. 
култ)Срни и кръвни връзки. които свързват двата брат
ски- rла вянски наоола . То е в противоречие със злnави 
те интереrи на българската държава. която в решител
ните събития разчита на дипломатическата подкрепа на 

. Русия. 

4. Изпращането на окупационни войски в Югосла
.13ИЯ, кървавите стълкновения на тези войски с. бо;щите 

За tiзoяta независимост на сърби, хървати, смr~енuи и 
черногорци е светотатство с идеите на нашето нацио

нално в ьзраждане, с паметта на борците за нашата не
зависимост, с чувствата на народа, с който сърби, хър
вати, словенци и черногорци са братя по кръв и участ, 

е светотатство и с провъзг .пасената и одобрена от целия 
български народ политика на вечно приятелство с тия 
народи, която политика цели да изгради балканска со· 
лидарност и открие ера на споразумение с балканските 
народи. 

5. Опитът да се създадат в нашия държавен живот 
системи и институти, чужди на нашето държавно раз

витие, на нашия народен бит и на нашия държавен 
строй, е грубо посегателство срещу националната ни 
самобитност. 

6. Безогледното и лишено от всякакво чувство на от
говорност предаване на големи контингенти на стоки 

без равноценна компенсация на чужди държави е най
крупното предателство, извършено спрямо стопанска 

България. 

7. Установеният режим напълно безправно в Бъл
гария лишава гражданина от всичките му свободни 

чувства за самозащита и е напоавил земята ни плячка 

на безотговорни управници, на . бюрократична коруп· 
ция, на глутница стопански хищници , които сред спус· 

налата се над земята ни н ощ терзаят повал ения в бес~ 

правие и в безпомощност народ. 

8. Това състояние на безпр авие и безпомощност t: 

принудило един не малък брой граждани да забягнат в 
горите, за да дирят с оръжие в ръка това, което 1<онститу

цията им гарантира, а упр авлението им го отне: правото 

да се борят с мирни средства за политиката, конто смя
тат спасителна за родината ни . Предприетата ср ещу тях 
„усмирителна" акция се е обърнала в едно повсемест
но клане, съпроводено с палежи на къщи, с nобоища 

на жени, деца и старци, с безчинства и убийства над 
всички. 

Цялата тая политика на българското правителспю 
е изправила днес страната пред пропаст и Е. застраши

J1 а нашето съществуване като свободна и независима 
държава. Единствен.ата средство да бъде Бълrария пт
дръпната от тая зинала под нозете И пропаст ние виж-
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даме в следните мерки, които трябва да с<:! вземат без 
отлагане: 

- ЬъJ1гария да излезе незабавно 01 гибелния за нас 
съюз с хитлеристка Германия. Това е първата и неми
нуема стъпка, без която е немисJ1имс нито преустано

вяване на войната с Англия и Америка, нито установя· 
ване на добри отношения с Русия. 

- Да се преустанови положението на война с Ан
глия и Америка. 

- Да се поведе открита, искрена и приятелска по· 
литика със Съветска Русия и не се допускат в страната 
ни вражески спрямо нея сили и материали. 

- Да се оттеглят нашите войски от преде.JJите па 
Сърбия, Черна гора и Гърция. 

- Да се установят искрени приятелски връзки с Тур
ция, които да изключват всякакво съмнение, че Бълга
рия би подпомагала с каквото и да биJ10 Германия при 
днешното положение на скъсани дипломатически връз

ки с източната ни съседка. 

- Да се спре износът на бы1гарски стоки за дър
жави, които не са изпътшли поетите от тях задълже

ния за компенсационен внос. 

- Да се разформироват всичките чужди на народ
ния бит и на държавното ни развитие институти и орга 
низации, които са плод на частна и държавна инициа

тива. _ 1 

- Да се възстановят свободите и правата на бъл
гарските граждани, за да се даде nъзможност на бы1-

гарския народ на дело да поеме в собствените си ръце 
своите съдбини. 

- Бързо и ефикасно да се отстр анят анархията, ко
рупцията и безчинствата на безотговорните политици, 
на престъпните чиновници и на безог.1едните сто~ански 
алчници. 

- Да се закрият концентрационните лагери, да се 
върнат по домовете интернираните, да се даде пълна 

по.'Iитическа амнистия, да се премахнат всичките .изклю
чителни закони. 

- Да се пристъпи към една поJIИтика на широки 
стопански и социаJши преобразования, имаща задача 
да подкрепи и издигне стопански слабите. 

Ставайки изразители на .всеобщото негодувание от 
проды1жаване на гибелния за с"fраната ни политически 
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курс, ние nа~-енергичнь ttредулреждаваме правиrелсt
вото на Багрянов, че ако то не извърши незабавно жес 
лания от народа и сочения от нас завой във вътрешна

та и външната политика на смъртно застрашеното оте

чество, то поема страшна отговорност пред история и 

1-:!арод и то самото създава усJювия, при които народът 

ще вземе с всички средс1 ва и сили, на де.110, а не само 

на думи, съдбините на Бы1гария в своите ръце." 
Делиус с голямо внимание се запозна с документа. 

Проследяваше имената на подписалите, някои от които 
1;юзнаваше по материалите на своето бюро. Кой знае 

защо, погледът му се спираше на няколко пъти върху 

датата, на която авторите са подписали предупрежде

нието, и някак цифрата втори август оживя пред него. 
- Да . . . да . . . - говореше на себе си Делиус. -

Излизат открито. 
- Зад тях стои Отечественият фронт, а зад него 

комунистите; каквито едните, такива и другите - на

меси се Клайхампел. 
- Докато нашите приятели се занимаваха с криза, 

комунистите са се готвели - подхвана пак Делиус. -
Тук нещата са сега такива, че ако не се намесим по
непосредствено, ще се налага ние с вас, драги Клай

хампел, ненадейно да напуснем тази страна . 
- Имам на разположение още един материал, гос

подин полковник. 

- Нямам време! - строго отсече Делиус. 
- Статия на Георги Димитров - продължи Клай· 

хампел . - „Спасителният път на България", така е оза
главена. 

Чул Името на Георги Димитров, Делиус рязко се 
обърна, поиска от Клайхампел да чуе какви директиви 
дава Димитров. 

- Трябва да не забравяме - обърна се той към 
, помощника си, - че българските комунисти възприемат 
неговите мисли като указания и директиви. Ние пък 

сме длъжни да ги знаем, иначе работата ни няма да 
върви. 

- Прави анализ на положението в страната, раз
бира се, от свое гледище и в съответствие с това поста
вя задачите - да се ускори скъсването на отношенията 

с Германия и България да участвува според силите си 
в разгрома на Гf'рманската армия. 
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· .,,__ Какво! Значи, Иска бълг~рит~ не само да сК'ьсаf 
t нас, но и да участвуват във война прmи.в Германия?! 

- С участието си България щяла да извоювэ пра
ното си за подобаващо място след войната . 

- И какво още чакаш! Докато ние подбираме ар
хивите си и ги опаковаме, тази статия ще залее стра

ната. Влез във връзка с полицията и им кажи да вз.е
мат бързи мерки, за да не се разпространява статията 
и въобще документите на комунистите и Отечестве.ния 
фронт! - разпореди се Делиус. 

- Материалът вече е предаден .на 18 август по ра
диостанция „Христо Ботев", а вие знаете, че сега тя 
най-много се слуша. 

- Комунистите се готвят да вземат властта в Бъл
гария. Между нас казано - обърна се Делиус към Клай
хампел, - те не само се зс~ нимават с шумкарство, но 

и с политиче.ски сили атакуват правителството и управ

лението. 

- Трябва едните и друrите да се унищожават! ~
настървено говореше, верен на себе си, Клайхампел; 
не случайно името му се свързваше с цзбиванията на 
редица антифашисти. ·. 

- Отидете в полицията! И аз ще се срещна с дирек
тора на полицията! - каза Делиус и докато К{1айхам
пел излизаше, той повика секретар-ката си и припряно 
започна да се рови из архивите. 

През август Багрянов прибягн~ към нова маневра. 
Той публикува декларация, че ще спазва „пълен неv
тралитет". Уведомиха съветския представител, че пр~
вителството е предупредило нем ското командуване д-а f 
изтегли войските си от България (без обаче да се опре
деля срок) . В същото време Багрянов търсеше възмож
ност за преговори с анг ло-американците. 

Делиус сметна, че е настъпило време да смъкне Ба
грянов и да постави на негово място верен на Райха 
човек. Без да излиза на преден план, той възложи по 
своя линия на Хофман да намери някой българин .с го
леми връзки, който да не е заангажиран с багряноrщи 
и да е безусловно верен на нацизма. ХофмWн извика 
Б-4. Каза му, че готвят една военнополитиче,~.ка форма
ция за преврат и иска той да вземе участие в комбина

цията, понеже бил човек, на когото можели да се осла

нят. Б-4 поиска един час отсрочка :под предлог, че имаJl 

11нк аюза. важна семейна работа . Всъщност изтича да 
п,общи в РО. Там го посъветваха да се съгласява с 
11t· 11ч ко, да научи колкото може повече подробности, за 

Jlil могат след това спокойно да обмислят следващите 
( 11 стъпки. 

Конфе ренцията при Хофман беше кратка. Предложи 
t:c следната комбинация за преврат: 

професор Александър Цанков 
генерал Коча Стоянов 
професор Асен Кантарджиев 
професор Алексаt-tдър Станииtев 

. инженер Илия Златарев 
пол~<овник Рогозаров 
Асен Цанков 

Хофман твърдеше, че тази комбинация имала голе
ми шансове, защото Коча Стоянов бил известен с уме-
1 r ието си бързо да се справя с всяко положение ; освен 
това полицията била спечелена чрез Павлов и неговите 
11р иближени . 

· - Ще трнбва още да се помисли -- отговори Б-4. -
Имам хора, с които мога да разменя мисли, още повече, 
че може би ще предложим нещо интересно. 

Слушайте - отговори Хофман. - Въпросът е тол
Еова спешен, че не можем да отлагаме нито минута . 

Доктор Делиус беше против вашето участие и ако · му 
съобщя сега, че се колеб аете, ще си имаме неприятно
сти . . . Но щом ще предложите нещо интересно, давам 
3И срок до утре сутринта. 

Б-4 вед~а rа замина за министерството. Събраха се 
с капитан Иолов и полковник Тумбин. 

Положението е твърде заплетено - каза Йо
лов. - Герм аюште губят. Каквато и комбинация да се 
осъществи, тя ще бъде временна. Господин Багрянов 
има всички предимства пред съюзниците, следователно 

на нас ни остава да залагаме само на него. 

Тримата отидоха в Съдебната палата, където тога
f\а се бе :. r е настанил министър-председателят. Багря-
11 ов ги прие веднага . След като ги изслуша, той за пи
та Б-4 , с 1,огото бяха близки приятели: 

- Уверен ли си, че германците ти имат пълно дове-
rие? . 
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- Напълно - 01товори Б-4. 
- Тогава ето по какъв начин ще осуетим намере-

нията им . . . ще предложим на германците фиктивна 
комбинация, която да превъзхожда тяхната. Не се 
съмнявам, че ако им хареса, те ще се допитат до Бер
лин. Така ще спечелим ценно време. Гледай оная ли
сица Делиус нищо да не подозре. Елате тая нощ да 
ви съобщя комбинацията. Чудно, моят приятел профе
сор Станишев, член на кабинета, мисли да ми забие 
нож в гърба! 

През нощта беше измислена фиктивната комбина-
ция: 

генерал Цанков (ШЗО) 
генерал Станчев (Шумен) 
генерал Стоянов (Варна) 
полковник Тумбuн ( РО) 
Александър Падарев (Легиона) 
Георги Стоянов (БЗНС, дясно крило) 
Стефан Стефанов 

На зар анта Б-4 се срещн а с Хофман и му разпра
ви, че още от по-рано бил във връзка с хора, краини 
германофили, които по своя инициатива смятали да 
извършат преврат. Не смеел досега да съобщи това, 
защото всичко се пазело в пълна тайна и трябвало 
най-напред да се сондира „водачът" генерал Цанков. 
Вече сторил това, Хофман и хората му се наведоха 
над листа с имен ата . Повечето от бъдещите министри 
познаваха . Признаха, че тази комбинация беше по-до
бра. В тяхн ата имаше много професори, но с профе
сори превр ат не се пра ви. 

Хофман веднаг<! позвъни на Делиус, който нареди 
спешно да се изготви докл ад и да се прати със специа

лен куриер в Берлин . Багрянов беше обмислил добре 
игр ата. „Водачът" генерал Цанков беше предупреден 
и можеше всеки момент да се яви на среща с герман

ците. Другите двам а генерали, които нищо не подозира
ха, бяха далеч и в момента нямаше възможност да се 
установи връзка с тях. Колкото до цивилните, едни бя
ха из провинцията, а за другите Багрянов беше наре
дил на Б-4 , преди да ги срещне с германците, да ги 

заведе при него . 

Хората на Делиус за почнаха да протакат прег~вори-

те с членовете на първата комбинация, очакваики в 
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началото на сеnтември потвърждение на втората ком

(iинация . В същото време Багрянов вече чрез Стой
чо Мошанов преговаряше в Кайро с англо-амери
канците. 

Но изглежда, че Делиус подуши нещо. Разтревоже
ният Хофман каза на Б-4, че може би са сбъркали. По
добре лоша комбинация, за която има разрешение, от 
колкото добра комбинация, заради която трябва да ча
кат. Нищо чудно в това време Багрянов да ги изиграе . 
По нареждане на Делиус Б-4 трябвало да вербув а ча
стния секретар на Багр янов, Маринов, за да следят вся 
ка стъпка н а министър-председателя . Нямало никакво 
значение каква ще бъде сумата на подкупа . 

Със съгласие на Багрянов, който искаше да разбере 
дали Маринов му е верен, Б-4 отиде да го провокира, 
но не успя . Тогава Маринов беше посветен в играта. 
Решиха той да предаде на Хофман копие от един фик
тивен документ, написан от Багрянов за пред княз 
Кирил . 

След няколко дни Маринов и Хофман се срещнаха 
и важният доклад на Багрянов беше заснет от немците. 
На Маринов връчиха възнаграждение в швейцарски 
франкове, повечето фалшиви. 
Ще възпроизведем споменатия доклад, който, ма

кар и замислен за заблуда, всъщност отразява истин
ските възгледи, идеи и планове на един голям полити 

чески въжеиграч, фашист до мозъка н а костите си, го
тов заради собствената си кариер а да извърши всякак
ви гнусни престъпления спрямо своя народ : 

„До княз К:ирил, регент на България 
Лично! 

5386 
31 август 1944 година 

Ваше Височество, 

К:акто винаги верен докрай на династията и лично В<lы, 
считам за необходимо да Ви изложа моето гледище върху 

положението на страната и на короната в настоящия мо

мент. Понеже моят доклад засяга и другите господа регенти, 
считам за уместно да отuравя този доклад лично Вам и пре

доставям на Вас да ми го съобщите, докоJ1кото считате това 
за правилно. 
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а) Общо nоложение 

То ми се струва извънредно тежко и объркано, ако осве· 
тя по следния начин основните му елементи. 

I. Стратегическо положение 

Германските въоръжени сили се намират в драматическо от
стъпление по всички фронтове. Като се прРкланям пред несравни

мия героизъм на този обичащ ни народ, длъжен съм открито да 

призная своето убеждение, че германската стратегия не може по

вече да удържи стратегичес1<ия ход на нещата. Това е факт, 

който, макар и да не ни отнема uялата надежда, е за съжале-
ние горчива истина, пред която не можем да си затваряме 

очите. 

Обаче много примери дока~ват, че съшеств ува e,_,,,.ia възмож
ност. на която аз все още се надявам и която считам за мислима : 

Англия и Съветският съю3 недоверчиво се дебнат 11 всяка една от 
тия държави би желала да изненада другата с отделно споразу· 

мение с Германия за сметка на другата държава . 1-Iито ед1-1а от 

тия две държави не иска да види Германия напълно разорена. Те 

С>бач!i още се боят от силата И н не искат да направят последната 
стъпка за сепаративен мир. Моето мнение е, че тази стъпка пред 

с1ои. Коя от двен• държави ще я направи п1.rва, е въпрос, на 
който не може да се отговори сериозно. Съзнавайки голямата ве· 
роятност на тази възмо>h11ост, аз смя.там напълно реалистично, че 

германската политика може да доведе развоя на войната до ва· 

жен обрат и по този начин да подпомогне затруднената страте
гия. Затова никой сериозно мислещ нормален човек не може да 
т1>ърди, че Германия била загубила войната. Кикто се вижда, има 
изгледи „за" и ,.против". 

Съветската армия се увлнuа все повече и повече от победите 
си. Тя наподобява човек. който е пил премного и силно вино и 
~исли, че uелият свят е в крак:на му . Макар и валякът да не е 

всемогъщ, но той все пак се приближава до нашите граници, кое

тс, трябва да имаме пред вид. 

Понастоящем откъм Турция и Средиземно море не трябва да 
очакваме никакв11 опас1;ост. Но таз11 опасност може да възникне 

всеки момент. В най-общи черти нашето стратегическо положf'нlfе 

СЕ-Га може да бъде охарактеризирано по следния начин: ние се на

мираме между много огl'lьове, които нашата хубава армия не мо

же да загаси . Едничката възможност се състои в това - да се 

спасим от огъня политически вместо стратегически. 
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ll. Външни полсжение 

Англия и Съветският съюз имат остри противоречия. шо се ка

сае до влиянието 1-1а БалI<анскит1: страни. Признаuите за товi! бяха 

иэложени на регентския съвет в редица доклади. Анг лосаксQнците 

се опитват сега дэ ни спечелят, тоест да ни Бнушат идеята, че 

България можt> да спечели само в сл у чай. че се опре на оста Чър· 

чил-Рузi!елт. Но същt>нременно Съветският съюз .: точно осведо· 

мен за маневрите на англосаксо1щ~,те. 

Легално полити 11ески: Използувайки психологическото въздей

ствие о г появяването на Червената армия на нншата граница. Съ

ветския r съюз ще се nпита па наложи на нашата страна комуни· 

с1ическrt режим. преминав;~йки през някои етапи. 

Посредством военно вмешателство: Ако не сполучи този опит. 

ще бъде направен втори опит, като бъде намерено г~равдотюдобно 

основание: или преминаването на немските войски в България да 

ца,де повод на Червената армия да ги изгони. или едно нелегално 

правите.1rтво. което па покани Съветския съюз да изгоН1и немците. 

Германското правителство и главно командуването са разбра· 

ли дълбокия смисъл на обявения български неутралитет, който 

пrеследва едничката цел: да спести на нашия народ безполезно 

кръвопролит ие, опустошение и страдание, а на германския народ -
един нов фро1п. Макар и да смятам, че в Берлин са ни разбрали 

добре. от дру га страна. бих помислил, че тъкмо противното е вяр· 

но, и т.о поради следните причини: 

а) Пrедставителите на герман с кото правителство в България 

не притежават ниJ<аква политическа далновидност, 3ащото не да

доха възможност да бъде пр3енлно разбрано иrтинсI<Оlt.. сълържа-

1-!ие на правителствената дек.1арация. Предполагам, че по тази 

причина те са пол у чилµ съответно мъмрене от Берлин. Това силне 

ги възбуди и огорчи . При такова душевно състояние лесно може 

да си представи човек ка1<ви ·доклади ,rават те. Когато при по· 

добно положение до берлинските политически среди достигат „до· 

кJ1адите" и „доказателствата" за „правителството" на България, 

то не е за учудване, че те намират там добра почва. 

б) От съветска и анг ло-амернканска страна се прави всичко 

възможно за за силване на това мнение в официалните германски 

политически среди. за д3 бъдат подтикнати 1<ъм решения. които да 

издълбаят пропаст между Германия и България и да ни вмъкнат 

в1 в война с нашия uенен довчерашен съюзник. Английското разуз

наване има умни глави, за които подобна игра никак не е мъчна. 

13оенното ни разузнаване може да констатира сериозни опити в 

тази насока. 
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в) И в двата споменати сJiучая най-вероятната цeJI беше да 
бъдем окупирани, още п овече, че поJiуч<1х съобщения, какво в един 
определен момент намиращите се у нас германски войски са по

лучиJiи заповед да останат в страната. Вън от това бяха н апра

вени опити да бъдат спечелени военни лица и политици за един 

преврат, който би донесъJI на бъJiгар ския народ неизразими стра

дания, а за германс~<ото оръжие и за германската политика - ни

какво, абсолютно никакво подобрение. Получих всевъзможни съоб
щения относно отделянето на Македония, която трябвало да стане 

един вид германски протекторат. Тов а озна чава, че бихме прокли 

нали късогледството на германската политика. Колкото и да из

rлежда застрашитеJiно това съобщение за германски опит, не им 

Рярвам напълно, защото съм убеден , че върховното германско 

държавно ръководство във всяко отношение е далновидно и ням а 

да се поддаде . н а повърхностни влияния, които достигат до него 

по различни пътища. Изключено е германският фюрер да не си 

дава реална сметка за положениЕ>то и да храни няка~ша омраза 

или желание за мъст спрямо България , за което действително ня

ма никакви причини. Смятам , че може да се приеме, какво натис

кът, който ние забелязваме у нас, следва да бъде отнесен з а смет
Юl на долните слоеве от германското политическо ръководство. При 

все това не мога да премълча , че поведението на нашия съюзник 

ми създава грижи. 

111. Външнополитическо положение 

То се основава на следните три факта, които характеризират 
народните настроения: 

а) българският 1-1арод остава в сърцето си верен на герман
ския народ и неговата безподобна армия . Та з и армия ще бъде из

пратена от България със сълзи. Трябв а да се подчертае, че на
родът схваща необходимостта от тази р аздяла. И1,-:тинктът му по

казва, че не е възможно друго разрешение. Деветдесет и пет на 

сто от българските граждани са убедени, че войната е изгубена и 
че трябва да бъде намерен някакъв политически изход ; 

б) българският народ смъртно 1.1р ази болшевизма и би искал 
спонганно да се пр-оrгивопоставн на тази опасност ; 

в) при това положение всички желаят правителството да се 
ориентира към Англия, но по никой начин към Съветския съюз. 

IV. Политически извод 

След cl'v!eлa обмисленост, както току-що изложих, идвам до 
следния политически извод, който :ia мен лично е необходим : 
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! . През 
ма ния както 

септември да лавираме, докато аз не се убедя, -че · Гер-
и така и политически наистина губи вой

стратегическ , 

11а та. б лшевишки или англиii-
2. При всички случаи да попр ечим на о татъчно 

·1· и войски да стъпят на българска земя, като дадем дос 
( . ние не искам е да печелим време, а 
у бедителни доказателства, че , Германия и на дело 
сме за това - добросъвестно да скъсаме с 

преминем на другата страна. 
/\а • е прием аме първите предложения от 3 В никакъв случаи да н 

· б тв а биха били тежки . Кайро които при всички о стоятелс б · бол-
' • валим стран ата да ьде 4 в никакъв сл учаи да не поз 

. ябва да се вземат радикални мерктх. 
u~евизирана против което тр и 

5. Да ~азим престо;1а от всякакви посегателства, като за таз 

I(ел употребим всички средства. 

V. Политически .методи 

, а ешение бих провел по следния политически план : 
Гов р б · . е политически пожертвуван 
J Регентът Филов трябва да ьд . Ролята 
- Той беше гръмоотводът за гнева на съюзниците. 

з а тоя план . б ег а да се даде на противниците пълно 
МУ е изиграна и тря ва с ато 
м~ ално довлетворение като доказателство за това, че сме г 
вн р да сл~двам е политиката на вчерашните си противници. Незави 
симо от това българският н арод няма да изгуби много от поли-

лавиран е н а един първостепен ен франкмасон. 
тическото на всички 

2 Трябв а да се даде пълна политическа амнистия 
. U е двояка. от една страна, болше-

политически затворници. елта · нашето 
трябва да бъдат задоволени чрез доказателства за 

виките Русия и лява ориентиров-
n иятелство благоразположение към , 

. р ' е намекнем на англичапите, че техните 
I<a. ~т дру::иястркао~~о н:~с~а ние само подразбирахме, все повеч~ 
тежки усл ' - п едполагам че на
нн тласкат към водите на Съветския събюп.з~т др остатъчни' да вну -

, - въор1 жени сил и ще ъ, · 
личните държаш1и ;000 заклети комунистически функционери. 
шат респект У 1500 до желания политиче-
Поради това политическата амнистия ще има 

с~ш ефект, без да застраши държавн ата сигурност. обя вена по 
3. Оставката на днешния кабинет, която ще бъде 

радиото, става по следните причини : да приспим 
а) за да замаскираме досега спечеленото време и бил възпре -

гато аз се извиня, че съм 
rюдозрението на врага, ко по обстоятелства, които 
пятствуван да изпълня своята декларация „ 
са вън от силите ми и против които аз заст ава~„ 

. за да не помислят, че само б) за успокояване на болшевнкюе, • б 
р с м уж техен наи -до ър по-

съм играл с тях, и да им внуш а, ч _ ъ . 



мощник, за да не прибягват до търсене на други средства и пъти 
ща, които биха довели до конфликт с англо-американците. За~·ова 
е необходимо да манифестираме още веднъж надеждата си на 
братския руски народ; 

в) за 

та, че аз 

ва, че за 

да наведа англо-американците между другото на 

отхвърлям даже намека за лоши условия . което 

такива лоши условия като свършен факт изобщо 
покnз

не МФ-
же да се мисли. 

4. С оставката си аз давам на регентския съвет възможност 
да изхаби самозваните водачи на така наречената опозиция на 
33-те или 13-те. Важно би било да им дадат мандат, за да видят 
те самите, че зад тях не стои никой. Вярвам, че след подобна мяр

ка, която политически ще пr унищожи, аз ще имам· необходимото 

морално основание да ги ликвидирам, и то по полицейски път, без 

да биха имали нищо против това болшевиките или англ ичаните. 
За противниците тогава бих останал само аз, защото не би имало 
никой друг, с когото те биха МrJгли да се договарят. Слнпам, че 
при това положение бих могъл да придобия за България важни 
в1.ншнополитически позиции. 

5. Колкото и да е дълбоко чувството ми на благодарност към 
германския народ, аз не мога да проявявам нитr· официално, нито 

негласно симпатиите си към Германия. Всеки опит от моя стра на 

сигурно ще стигне до заинтересованите и цялата ми политика ще 

бъде срината и би довела нашата страна до пълна катастрофа. 
Ето защо ние трябва да се осланяме на тънката интуиция н 1 

върховното германско ръководство и да се надяваме, че то р аз. 

бира нашата трагедия, нашето тежко положение, нашата воля да 
избегнем при всеки случай един нов балкански фронт, нашето ре
шение да залагаме до последния момент на Германия и, бих ка

з11л, нашата народна привързаност към германската нация. Ако 
това не е така, можем са мо да съжаляваме. 

С дълбоко уважение Ваш: 
Иван Багрян.ов" 

Утвърждаването на комбинацията от Главната квар
тира закъсня . Делиус получи разрешението за превоат. 
Но беше вече късно. · 

КРАЯТ СЕ НАЛОЖИ 

;l рез месец август 1944 година на всич1ш фронтове нем
аите губеха. Яш-Кишиневската операци ,i л иши Хитлер 
от 50 дивизии, двадесет и две от които бяха чисто нем
ски . 

На 23 август в Румънчя, под ръководството на ко
мунистичеr:ката парти я , румънският народ свали фа
шисткото ·1равителство и след два дни обяви война на 

Германия. Победонос1юто н астъш1ение на Ч ервената 
армия, което оказа решаващо влияние на събитията 

в РумънР-,J, сега се движеше н а юг към гр а ни11ата на 
България. За българската упр а вляваща върхушка бе
ше ясно, че едно навлизане на Червената арми я в Бъл
гария ще озна чава краят на буржоазния строй. А през 
това време през България започнаха да мина ват разби
тите немски части . Заедно с тях идваше и уплахата на 
българската буржоазия да не би Червената армия да 
навлезе в България, преследвайки немните. 

Голяма част от буржоазните полити11и в Бълга рип 
хранеха надежда, че в стра ната ще дойдат а нглича ни 

и американци. Те гадаеха според собственото си жел а
ние и интерес . Искаше им се Червената армия да спре 
на Дун ав. А тя вече се н ам ираше на север ната ни гра 
ница и имаше естествен П(IВОд да продължи напредва

нето си на юг, преследвайки хитлеристките военни ча
сти. Регентите и Багрянов побързаха да на мерят няка 
къв изход от това положение, н а й-важното да вземат 
мерки, за да не се допуснат съветски войски. 

Те ведн ага помолиха Герм ания да изтегли войските 
си от Бълга рия, като сочех а, че това е в интерес и на 
дЕ!ете страни. Немците отначало се съгласих а , обаче 
малко по- късно заявиха, че ще изтеглят на й - първо ма 

териалната част, а с.лед десетина дни ще за почн ат да 

извозват и хората си . Този отговор още повече засили 
паниката на бъл гарските упр авни11и. Защото съветска
та арми я беше вече заела Кюстенджа и Плоещ. Из пра
вено пред този ф а кт и в същото време държейки се 
здраво за Герм ан ия, Б агряновото правителство помоли 
Хитлер да даде съгласието си Българип да бъде обя 
вен а за неутрална страна. Та ка И се даваше възмож
ност да „задържа" немските войски и да ги извежда от 



страната. Отговориха на молбата без закъснение. На 
29 август беше получен следният „лично поверителен" 
отговор: 

Началникът на немската военна мисия в България 
им~' заповед от фюрера да изясни на Българския гене
рален щаб по най~ясен начин следното: 

1. Фюрерът счита, че едно действително интернира
не на германските части в България е основание за ед
на пълна промяна на позицията на Германия спрямо 
България. 

2. Ние, германците, ще допуснелt само фиктивно 
интерниране, под което да се разбира само едно интер
ниране за външен ефект, а в действителност обаче гер
манските части трябва да бъдат оставени да се извоз
ват навън. 

3. В никой случай ние няма да допуснем, щото един 
съюзник да интернира наши части. " 

По този начин властите оставяха хитлеристките вой
ски сами да се прехвърлят в избраното от тях направле
ние. А междувременно българските управници уведо
миха съветския представител в София, че въпросът за 
евакуирането и обезоръжаването на немските войски 
е окончателно решен . Но Съветският съюз познаваше 
добре демагогията на Багрянов и не се поддаде на тази 
лъжа. На 30 август съветският представител в София 
връчи нота до българското правителство, в която се 
казваше: „ . .. по достоверни данни българското прави
телство продължава да пропуска немски войски. Съве1 -
ското правителство окачествяtЗэ. тази стъпка на бъ.л
га рското правителство ха то пряка помощ на немците 

във войната срещу Съветския съюз ... " 
Нечестното отношение на правителството на Багря

нов, а после и на Муравиев към Съветския съюз се 
вижда и от друг показателен факт: според регента Ми
хов на 5 септевмри 1944 година в България имало около 
6000 немски военни, част от които дислоцирани около 
София . 

Събитията изискваха точни и открити действия от 
страна на българското правителство спрямо Съветски51 
съюз. Багрянов се беше вече компрометирал. Съветите 
бяха разбрали негоrште ходове за заблуда. Политиче-
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t' l\OTO ръководство на българската буржоазия се беше 
1 1 tJъркало. Нямаше в него онова единство, необходимо, 
.1а да може да запази строя си. Ширеха се най-р азлич-
1111 слухове за оставки на министри, за ново правител-
1·тво, за идването на англичани и американци и т. н. Ос-

11 ,н приказки и предположения имаше и опити за дей-
1 „1 ·вие от страна на буржоазни политици. Така при ре-
1·с.нтите се яви бившият министър Христо Стоянов. Той 
1·овореше от името на една група, в която освен него 
влизаха: Никола Петков, Недялко Атанасов и др. Поис-
1\Эха да спасят България чрез Англия. Христо Стоянов 
:1аплашваше, че ако не вземат предлаганите от негова 
та група мерки, ще се стигне до болшевизиране на стра -
11 ата и за да бъде убедителен, разказваше на регентите 
:1 а „страшните" действия на болшевиките. Регентите 
()51ха също на мнение, че в момента единственото спа
('ение е да се търси помощта на Англия и Америка. До
ри вече действуваха в това направление, но нещата не 
се развиваха в съответствие с тяхнотб желание. 

По същото време при Багрянов се яви делегация от 
шест дуШи и от името на Националния комитет на Оте
чествения фронт настоя да се състави ново правител 
ство. Той изпадна в па ника. Веднага отиде при реген
тите, за да се съветва. Заедно с тях решиха Багрянов 
1\а отговори на де.легацията, че регентите не могат щ: 
започнат сега разговори, защото има отговорно прави
телство, което не си е дало оставката. Почувствувал 

:1ащитата на регентите, министър-председателят се успо
кои . Обаче нито той, нито регентите посмяха да аресту
ват или да преследват членовете на делег;зцията . Този 
факт показваше, че буржоазията и нейните политиче
rки водачи са неспособни да задържат властта в свои 
ръце. Но все пак се търсеше някакъв изход, за да не се 
даде възможност на Отечествения фронт да състави 
нравителство. Управляващата върхушка реши да на - · 
нрави още една маневра, като се състави правителство 
на легалната опозиция, ръководена от Гичев и Мушас 
нов. В него да се привлекат двама-трима представите
Jrи на Отечествения фронт и по такъв начин да бъде 
разбито единството на здравия антифашистки фронт. 
Такова правителство, което да задържи господствува
щата роля на буржоазията в ръководството на стра-
11 ата и да не позволи да се отиде наляво. Тази роля 
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беше възложе1-1а на Муравиев. Той веднага се сыласи 
да състави правителствп, което в български машаби да 
представлява „3емеделци и работници, но без съсловн а 
украска, управление, в което да е представен народът" . 
Такова правителство искаше да състави Муравиев. Сам 
той считаше, че по този начин ше може да се извърши 

концентрация на на11ионалните сил и. 

Муравиев се заемаше да състави кабинет при усло
вие да не се дава никакъв кредит н а комунистите. Него
вото правителство си поставяше задачата да запази 

сегашното положение, тоест никакви изменения във 

външната политика на страната . 

По времето, когато Муравиев тичаше да събира хо
ра за съставяне на правителството, управлявашите бя 
ха разтревожени от един необикновен факт . Румънският 
граничен пост по шосето Добрич (То.пбухин) -Кюпенд
жа съобщил на българските гр аничари желанието н а 
съветски войни за среща с български граничари 

„Какво да се прави?" Въпросът вълнуваше регентите и 
правителството. „Не е ли това началото на навлизане
то на съветски войски в България?" „Какво стана с 
англичаните?" Изникваха и много други въпроси. Стра 
хът ги пораждаше и останали без отговори, те предиз

викваха паника . Ето как е отразил в дневника си ре
гентът Михов този случай: 

„В 0.30 часа (на 31 август) ме събуди г- н Филов, за да 
ми каже, че ген . Русев се е обадил по тeJ!t:<), -.JНa, за да 
съобщи, че на граничнн5< пост на шосето Добрич-Кю
стенджа румънски войни11и са предали желание от стр а

на на русите за среща с наши офицер. подофицер и вой 
ник. Г. Филов пита к акво да прав им. Отговорих, че ни
ша не бива да се нарежда , з а да не объркаме хората, 
понеже те знаят как стават тия срещи. 

В 6,30 часа се обади по телефона г. Багрянпв и пи
та какво ще се прави, <!КО русите насилят да мин а т гра

ни11ата . Ген. Русев е предал снощи, че все ки трябва да 
си върши службата , както повеляват правилнините за 
граничната служба . Багрянов се страхув а от инциден
ти . Говорих и с Княза . Решихме, ако има нахлуване, н а 
шите войници да се оттеглят встрани . Не бива да пре
дизвикваме инuидент или да се уловим на някоя п ро

вокация. А ако противниковите сили са големи, и бе:~ 
това не може да има успешна отбрана . Това , разбир а 
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се, съвсем не е редно и нормално, но когато събитията 
!'С развиха тъй бързо и ние сме решили по дипломати

чески път да р;:~зрешаваме въпросите, по-добре е да не 
у ·ложш1вш\1е събитинта, които и без това са толкова 

те.жки ... " 
Оттегляне на българските войници, ако навлязат съ

ветските. БJJагоразумно решение, ще каже някой . Но то 
с продиктув ано н е от някаква реалистична политика, 

а е резултат на други q;актори. Защото заедно с вест
та за исканата срс:ща беше получено съобщението, че 
една руска моторна колf)на от около 1000 коли е стиг-
11ала с главата си румънския пост по шосето Добрич
Кюстенджа . Тези обстоятелства заставиха български
те управ ници да вземат такова решение. 

В същото nреме министърът на външните работи на 
Българ и я се с рещна с германския генерал Шнекеблур
гер, представител на немските войски в DDJ1rapия. В 
сърдечен разговор двамата се uелунаха. Накрая нем
ският генерал се съгласи до вечерта да изтеглят всич

ки немски войски от страната. По този повод министъ
рът на желез ниците из рази готовността си да предо

стави необходимите влакове, като отмени пътническите 

влакове. За явлението на герм а нск ия генерал зарадва 

уnра влнвашата кJ1ика. Вече се избавя ше от неудобство
то н ри среш11те си със съветските представител и, които 

бях а така нагло лъган и, че се вземат мерки и за про

чистване на България от остатъци от немски войски. 
Радостта беше за кратко. Следобед същият немски ГР

нерал заяви, че не могат да изтеглят войските си. Ра
болепните бълга рски управници се посмутиха, но па к 

проявиха готовността си да бъдат докрай верни на нем
ците. И при създалото се изключително положение те 

предпочетоха да чакат търпеливо немците сами да се 

изтеглят. 

За да прикрие тази си постъпка, демагогът Багрянов 
се срещна със съветския представител в София, кому
то каза, „че е добре да влезем в по-тесен контакт, та 

ако е нужно, и той ( Багрянов би отишъл в Москва" . 
Може би имат право онези, които казват, че трудно се 

различ ава дема гогът от н ахалника. Ако трябва да се 
определи коя от двете черти доминира у Багрянов, бих· 
ме казали, че re у него са така преплетени, че не си 

заслужава да се търси преобладаващата. 
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Срещата на границата · се състоя на 31 август 1944 
година, в 6 часа. Преди това на българските гранича р11 
беше наредено ;:а съобщят, че германските офицери, 
подофицери и воиници, дошли от Румъния, са обезоръ
жени и интернирани във вътрешността н2 стр:шата. Тъй 
като тази среща представлява първият официален 
контакт между български и съветски военни, може би 
ще бъде интересно на читателя да се запознае с докл а 
да на началник-щаба на Трета армия във Варна: 

„Срещата се състоя в уговорения. час между подпол 
ковник Маджаров - от наша страна, и един руски по
ручик. Поканен да поздрави нашите гранични войници, 
поручикът ги :~оздрави със „За свободна България ". 

Първи въпрос от руска страна: „Дали ще се съпро -
тивяваме на тяхното минаване?." 

Отговор: „Аз не мога да разреша този въпрос." 
Втори въпрос : „Какво правителство имате?" 
Отговор: „Българско." 
Трети въпрос: „)Келае ли подполковник Маджаров 

да говори с командира на руската дивизия по положе
нието?" 

Отговор: „Отдалечен съм от вътрешността, дюRе и 
вестници не получавам и не познавам и положението 
не съм и голям началник и а ко желаете, да доложа н~ 
моето началство да изпрати офицер, който да говори по 
този въпрос." 

Четвърти въпрос: „Знае ли подполковник Маджаров 
че имаме договор с Русия за взаимопомощ?" ' 

Отговор: „Не зная, но зная, че сме в добри отноше
ния и че не сме във война." 

Руският поручик отива навътре и се връща с един 
майор, който задава следните въпроси: 

Първи въпрос: „Има ли в близкото село германски 
войници?" 

Отговор: „Няма." 

Втори въпрос: „Има ли българска войска - артиле 
рия, танкове, конница, наблизо?" 

Отговор: „На границата има само гранични войни
ци, но навътре има някои части за обезоръжаване н а 
германците." 
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Трети въпрос: „ Кога са обезоръжени германците?" 
Отговор: „Преди 4-5 дена." . 
Четвърти въпрос: „Има ли в страната въоръжени 

германци?" 

Отговор: „Няма и не вярвам да има." 

В заключение майорът заяви: „Засега нямаме наме
рение да минаваме границата." 

Въпрос на подполковник Маджаров: „Ще има ли 
друга среща?" 

Отговор: „Няма нужда от срещи и дипломатически 
разговори, понеже ние сме дипломати в момента." 

Същият повтори още един път: „Гледайте си рабо
тата, засега нямаме заповед да преминем границата." 
Същият пита: „Имате ли други въпроси?" 

Между другото на два пъти руският майор попита: 
„Има JlИ в страната германци, които са воювали про
тив нас?" 

Отговор: „По-рано е имало, но сега не." 

Едва ли тези дни имаше по-интересен и четен с та
кова внимание документ, ка кто документът за срещата 

на границата. Заявлението, че сега няма да преминат 
границата , внасяше известно успокоение в управлява

щата върхушка. Тя бързаше да използва времето за 
съставяне на ново правителство, което да заблуди Съ
ветския съюз и българския народ. Преди още Мур<J
виев да състави правителството, беше позволено на 
Багрянов да произнесе реч по радиото. Такава практи
ка, да се дава право на отиващия си министър-предсе

дател да произнася реч, нямаше в България. В речта 
си той говореше за несправедливо оценяване на земе
делския труд, за това, че правителството трябвало' да 
се намеси в изродената и насила създадена братоубий
ствена война, че в последните дни то намерило кураж 
да заповяда обезоръжаването и да наложи оттеглянето 
от България на всички германски войскови части. Ре
дица хора не можеха да си обяснят защо се произнася 
тази реч . Читателят, който вече отчасти е запознат с 
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)'СЪрдието н а Б а rр я нов да води стр иктно прогер
м а нс к а пол итика в България и отношен ието му към не
ле г алните, също се пита. Всичко се правеше напълно 
"'!:ЗНа теJlНО, с оглед на бъдещето . Буржоазията сч.иташе , 
ч е И са необходи~~и политически личности като Багря
нов за резерв. Разобличено и заплашено от народния 
гняв, п равителството трябваше д а си отиде, но едно
вр емен но с това да се за п азят силите на Ьагрянов . 

На 2 септември 1944 година Муравиев състави ка
бине~ в който влизаха представителите на така наре ч~ 
ната легал н а оп озиция : Никола Мушанов, Димитър 
Гичев , А1 а нас Буров, Вергил Димов, Александър Гир 
гинов и други. 

Късно вечерта Муравиев се яви при регентите, з а да 
им доложи за новия кабинет. До кл ада си той започна ; 

- Господа регенти, готов съм да съставя правител
ството, но предварител но трябва да се реши един важен 
въпрос - говореше малко смутено .N\уравиев. - Буров 

и останал ите от подготвяната от мен ли'--та повди гат 
въпрос а госп оди н Филов да напусне регентския пост . 

- Това услов и е -1И е? -- запита княз Кирил . 
- И с кане на новите личности от кабинета, които 

ще в и предложа - отговори Мураниев. 

- Може б и ще ни запознаете със състаьената от вас 
листа - обърн а се Кирил. 

- Ни кола Мушанов, Димитър Гичев, Атанас Бу
ров - за м и н и стр и без портфейл . Вергил Димов - ми
нистър н а вътрешните работи, Александър Гиргинов -
министър н а финансите. 

- Всъщност това са хората, чиито подписи стоят 
под декларацията на тринадесетте - обади се Филов. 

(В н а ч алото на месец август 1944 година тринадесет 
бивши министр и и п олитически дейци бяха из п ратили 
до регентите и министър-председателя декларация, в 
която се казв аше: 

1. Да се измени коренно досегашният курс на вън
шната политика , който протиu волята н а българския 
народ и п роти в инте р rсите му доведе до конфликт с 
великите сили и чр ез н еоправда ното присъствие на гер
мански военни сили на бъл гарска територия ни поста
вя пред опасността да станем театъ·? на военни дей-
ствия. : 

304 

2. Да се преус1'анови t!оложен ието н а война с Ан
~ ·лия и Съединените щати, с които фактически България 
не воюва. 

3. Да се поведе открито една искрена и приятелска, 
изпълнена с доверие политика с нашата освободителка 
Русия. 

Предявяваха се и други искания . ) 

J:.>егентът Филов, засегнат от тов а , че се и~.ка остав
ката му не се въздържа и прибързано спомена за три
надесет;е. Муравиев се възползува от случая и каза: 

_ Багрянов публично заяви, че му се пречело. На 
всички ни е известно, че той има пред вид господин 

Филов. 

_ Не може така да се процедира - обади се 1\lи
хов, _ има нещо монтирано срещу Филов. Регентите 
не бива да се поставят в зависимост от правителствата. 

_ Господин Филов се е проявявал като голям поли
тик и е защищавал винаги интересите на България -
каза княз Кирил и добави: - От взаимната ни работа 
мога ясно да заявя, че ние в инаги сме били единодуш
ни в решенията и действията си като регенти. 

_ Никой не е пречил - обади се Михов. - Напро
тив, от нас министър-председателят и министрите са 

11мали само полз а. Давали сме съвети и сме им показ
вали как да .се разсъждава с оглед интересите на стра

ната. 

- Всички държим да се спазва конституцията - се
риозно каза Кирил. - Но не можем да се съгласим с 
тълкуването, че може регентският съвет да се състои 

от двама регенти. 

Филов слушаше защитата на своите колеги. Тя му 
действуваше успокоително, но същевременно знаеше с 
кого има работа и реши да направи защ1ление: „Съгла
сен съм да си дам оставката, стига правителството да 

настоява, още след като се разбере ист,ината и като се 
намери конституционния път за това, з а да улесн я пр а

вителството." 

Заявлението на Филов се посрещна радостно от Му
равиев. Той лично не поддържаше исЕ.ането за остав
ка на Филов, но .!}. случая то му позволяваше да съста
ви правителство и · поеме властта в качеството си на м и 

нистър-председатеJ1. 
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Ilредложенияtа на Муравиев се приеха единодушно. 
Когато листата бе одобрена, при регентите се явиха 
новите министри : Мушанов, Гичев, Гиргинов и Павлов, 
за да се представят. Князът от името на регентите им 
честити новите постове и пожела успех в отговорната 

работа. Когато вече свърши официалната част, Михов 
се обърна към министрите: 

- СпреJiи сме се за министър на войната да одо 
Lрим генерал Атанас Стефанов, който е добър войник 
и командир. 

Мушанов и Гичев скочиха и високо изразиха своето 
несъгл асие. Според Гичев той държал речи, които съв
сем не били в хармония със сегашния политически курс. 

Регентите намериха бързо разрешение на този въ
прос, като се спряха на генерал Маринов, който беше 
одобрен от всички за министър на войната. 

Мушанов, Гичев и другите министри отидоха при ре
гентите, представиха се, разговаряха, но не поставиха 

вече въпроса за Филов . Това създаде впечатлеI-[ие, че 
тяхното искане е някакъв тактически ход. 

Новият кабинет поемаше съдбините на България, 
„за да спасят България в тези трудни моменти". На 
4 септември правителството излезе с лицемерната де
к~арация, че обявява „неутралитет", че скъсва дипло
матическите отношения с Германия, че дава „амнистия". 
Всъщност въпросът за амнистия ·беше решен още през 
времетс на правителството на Багрянов, когато то бе 
на път да си отива. Само се изчака обявяването И да 
стане от новото правителство, „за да има един актив" 
и да му се придаде по-голяма хуманност и народност. 

А що се отнася до „неутралитета ", това правителствu 
В деЙСТВИТеЛНОСТ С НИЩО не ИЗМеНИ ОТНОШеНИЯТа СИ КЪМ 
Германия и нейните войски в България. Оставаше този 
въпрос на усмотрението на немците и им даваше въз 

можност спокойно да изтеглят частите си. 

„Строг, безусловен и заслужаващ дов~рие неутра
литет" беше празна игра на думи, произнасяни от ми
нистър-председателя Муравиев. Игра, разбираема за 
прогресивните сили вътре в страната и вън от нея. До
ри една малка извадка от едно съобщение на Т АСС от 
онова време хвърля достатъчно светлина върху това, 

как вярно са се схващали опитите на Муравиев. „Ако 
българската политика на неутралитет не може да да-

306 

де нищо повече осве~1 ук.риваt{е на немските вЪор·ьжени 
сили на българска територия, то по-добре да не бе за
почвана . " 

Вместо да се заеме с решаването на обявените в де-
кларацията си въпроси на външната и вътрешна поли
тика, правителството непрекъснато се занимаваше с Фи
лов. Министерският съвет посвети първите си заседа
ния на разисквания за отстраняването н а Фиj[ов от ре-
rенския пост. 

На 4 септември по обед при регентите се яви Мура
виев. Той ги уведоми, че идва от заседание на Мини
стерския съвет, където са възникнали сериозни спорове, 
главно : „Иска ли господин Филов да си даде остав
ката." ·-""~ ; 

На другия ден се състоя среща на Филов с Мура
виев, Мушанов, Буров и Вергил Димов. Филов ги ори
ентира по политическите ходове, разбирания и провеж
дане на политиката, откакто бе министър-председател 
досега, и изложи схващането си за регентския институт. 
В най-общи линии той заемаше позицията, че не е pe!L· 
но Министерският съвет да дава ултиматум и да се 
поставя по този начин над регентския съвет. Може би 
не е трябвало да казва, че е готов да улесни правител
ството, но е мислил, че това следва да стане в полза 
на общата кауза. Уверяваше събеседниците си, че е 
водил честно българската политика, което ще докаже. 
Съветваше ги, че не е добре сега да скъсваме съвсем с 
германците, преди да сме изчерпали всички средства. 
Неговото държане и връзки с германците могат да бъ
дат полезни. Не бивало да се бърза, при положение. 
че още няма условия за примирие. Може би в тях щt 
има искане за промени в регентството, поради което 
трябвало да се чака. Ако има такова искане, тогава да 
се извършела промяната, което щяло да е един плюс 
при водене на преговорите със съюзните държави. Д~р
жавните въпроси не бивало да се решават, изх9ждаики 
от лични подбуди . Накрая Филов заяни, че те си изпъJ: 
няват дълга като регенти към регентския институт, кои
то ще бъде един дванадесетгодишен траен орган в на
шата държава, за да не се създаде прецедент за смяна 
на регенти по искане на всяко правителство. 

След като Съветският съюз толкова време търпели
во и снизходително се отнасяше към България, на 5 
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септември 1944 година вечерта, в 19 часа, Молот-ов вр't.· 
чи на българския посланик в Москва нота. В нотата се 
отбелязваше, че повече от три години България факти
чески помагаше на Германия. Съветското правителство 
смяташе, че като малка страна България не е била в 
състояние да се съпротивлява на мощните въоръжени 

сили на Германия, които държаха в ръцете си цяла 
Европа. Но сега, когато Германия окончателно изгуби 
воината, се очакваше, „че България ще се реши да из
ползува благоприятния момент и след Румъния и Фин
ландия ще се откаже от прогерманската си политика, 

ще скъса с Германия и ще се присъедини към антихит
леристката коалиция на демократическите страни". В 
нотата по-нататък се казва, че България продължава 
да оказва помощ на Германия, поради което „съветско
то правителство не може да оцени тази политика на 

България иначе освен като фактическо водене на война 
в лагера на Германия против Съветския съюз". Изхож
дайки от всичко това, Съветският съюз заяви, че отсе
га нататък не само България ще се намира в състоя
ние на война със Съветския съюз, но и Съветският съюз 
ще се намира в състояние на война с България. 

Такъв беше обективният ход на събитията, за които 
голяма вина имат управляващите буржоазни дейци в 
България. Провалът на тяхната политика принуди Съ
ветския съюз да обяви война на България. Муравиев, 
Мушанов, Гичев, Буров, Димов и Гиргинов, които пре
ди бяха подписали декларацията на тринадесетте, сега 

като решаващи фактори в правителството не изпълниха 

нито един пункт от собствените си искания. Те настоя
ваха пред Багряновото правителство „в един от най
тежките исторически моменти за отечеството ... се на
лагат бързи решения, за да се отстрани опасността 
страната ни да бъде театър на военни действия". На
стояваха привидно, а не предприеха нищо на дело. 

Естествен е изводът, че записаното в декларацията 
им за открита, искрена, приятелска и изпълнена с дове

рие политика с нашата освободителка Русия е призив, 
отправен към други, но не задължителен за самите тях. 

Хитростта, поднасяна с демагогски фрази, се оказа фа
тална з а българската буржоазия в тези напрегнати дни. 

Министерският съвет с участието на регентите вед
нага се събра на заседание, на което най-после реши: 
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ца се скъсат дипломатическите отношения с Германнst 
и да се поиска примирие със Съветския съюз . 

И при тези събития п равителството оставаше вяр· 
но на германците. Негови представители побързаха дг 
уведомят генерал Шнекеблургер, че Русия е обявил а 
война на България. Генералът си даде вид на изнена
дан и обеща още същата нощ да дигне немските части 

от България. 
Българската комунистическа партия следеше бързия 

развой на събитията. Тя се готвеше да щурмува фаши
сткото управление и да вземе властта . Провалената 
буржоазия беше изгубила всякаква опор а в н а родни
те маси. Българският народ обичаше своите руски бра 
тя не само като славяни и освободители от петвековното 
османско робство, но и като носители на новите социа 
листически идеи, и гневно порицаваше правителството. 
Негодуванието расстеше в най-различни форми на борба 
и съпротива. Партията отчиташе момента. В стр аната 
се създаваше революционна ситуация. Буржоазията не 
беше в състояние да задържи властта. Тя следваше да 
се поеме от антифашистките сили, обединени в Отече· 
ствения фронт. 

На 27 август 1944 година чрез Главния щаб на н а 
родоосвободителната въстаническа армия Георги Ди
митров бе изпратил до ЦК на БКП указания с конкрет

ни задачи: 

Да се сплотят всички демократични, прогресивни 
сили на народа около Националния комитет ш„ Отечест
вения фронт. 

Да се вземат мерки за незабавно разоръжаване на 
немските военни части ... да се смаже всяка съпроти 
ва и враждебни действия против Отечествения фронт 
и Червената армия. 

Българският народ и неговите въоръжени сили тряб 
ва решително да минат на стр аната на Червен ата ар
мия, а рмия, освободителка и на България . 

Поставяха се и други конкретни задачи. 

Под ръководството на Българската комунистическа 
партия народът се готвеше за завзем ане на властта . 
При настъпателния марш на Червената армия тази по

беда стана реална. 

На 9 септември фашистката власт бе разгромена и бе 
създадено правrпе,ТJ СТВО на Отечествения фронт . 
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НЕЗАВЪРШЕНА МИСИЯ 

Нейното начало трябва да се търси в коренния пре
лом на хода на Втората световна война . Управляваща
та върхушка в България, обезпокоена за бъдещето. но 
въпреки всичко вярна на Германи)1, търсеше разреше
ние на вълнув.ащите я въпроси. Тя хранеше излюзията 
за едно предстоящо изостряне на отношенията между 

съюзниците и р азпадане на хитлеристката коалиция. 

Очакваше да се постигне споразумение з а сепаративен 
мир между Германия и Запада . Управляващите среди 
на българската буржоазия предчувствувах а опасността 
от загив ането на капит алистическия строй в Бълга рия. 

Ето защо пред тях изникна въпросът - как да се спаси 
капитализмът? 

Хитлеристите , както и българ ските им помагачи, за
лагаха много на едно евентуално изостряне на противо
речията между САЩ и Англия , от една страна, и СССР, 
от друга . Те се надяваха , ч е при разпадане на коалиция
та ще им се отдаде възможност да преговарят за сепа

ративен мир, като си останат на власт и се запазят 
завоеванията на Германия. 

В България не само монархофашистките управни
ци се гр,ижеха за спасяване на капитализма, но естест

вено и част от буржоазните дейци. От тези среди се на
дигаха гласове, които искаха · да се поддържа „кон

тактно обяснение" със Запада. В основата на желаните 
контакти винаги се поставяше въпросът за „борба про

тив болшевишката опасност" . З а б олшевишка опасност 
говореха америка нците, англича ните, разбира се, и хит

леристите. Хитлер в края н а 1942 година беше заявил: 
„Германия, това е са мо авангардът на Запада срещу бол
шевизма. Ако германските сили пресъхнат, то Америка 
и Англия трябва да ги з аменят. Амермка и Англия и до
сега не разбират това. Но ще дойде време и ще разбе
рат." 

Хитлеристите вече очакваха такова разбиране, под
силваха надеждите им някои сигнали. Така при кон
тактите в Цариград американският представител от 
своя страна се интер есувал „твърде много от това, дали 

ще можем да удържим срещу болшевишкото течение" . 
От друга страна , б еше из вестен пJrанът на Чърчил з а 
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откриване Втори фронт на Балканите, з а да могат з а
падните сили да парализират народоосвободителнотс 
движение в Балканските страни. Американците не cr 
съгласиха с „Балканският вариант" на Чърчил. Те не 
искаха да загубят Западна Европа заради Балканите 
Според английския седмичник „The Week" изгодите от 
плана на Чърчил били тройни: 1. Комунистическите ос
вободителни армии на Балканите ще бъдат откъснати. 
2. Важният път към румънските петролни полета ще 
бъде осигурен и 3. Могъщите български политически 
сили ще бъдат смазани навреме, преди да могат да се 
оформят като опасност на Балканите ." 

Българската управляваща клика искаше Българин 
да остане незасегната, за да може да играе важна ро

ля против болшевизма. Тя размахваше кървавия си ята
ган в страната, за да разгроми вътрешните революци

онни сили. Главният въпрос на вътрешна-1 политика, 
както вече беше посочено, беше да се ликвидира с не
легалните, да се умиротвори страната без оглед на сред 
ствата. Правителствата на Божилов, Багрянов и Мура
виев разчитаха на „актив" в своята безогледна антико 
мунистическа дейност. Всички те се стремяха да се из
бегне конфликт със Съветския съюз, но не защото това 
беше искане на българския народ и борчески лозунг на 
патриотичните маси, а з а да не се даде възможност н а 

Червената армия да стъпи на Балканите. „Ние не ис
каме да влизаме във война" - заявяваха през лятото 
на 1944 година българските управници. Те искаха тез и 
им изявления да бъдат чути от Съветите, защото ги от
правяха тъкмо към тях с коварната цел за заблуда. 

Съвсем различно звучи записаното от р егента Ми
хов на 12 април 1944 година в дневника му: 

„С полк. Попов (полковник Иван Попов - начал
ниi< на оперативния отдел при щаба на армията - б.а.) 
дълго разговарях по положението. Самите немски офи
цери били много обезпокоени за това, което става око
ло Одеса и изобщо на южния участък на Източния 
фронт. Според някои от тях положението било „грозно". 
Трябвало Попов да н а ругае един подполковник. А че 
положението не е добро, се вижда от бюлетините. Да 
но румънците се стегнат и добре па з ят земята си. 
Усилни времена! 

В моме!jТ? им9ме око.rто 360 000 души във войскат а, 
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о~олq 2.QД 0,0,0 м.обилизирдни и 1,6!1()()() <?Т ре.щ:щните _ 
д,;а набора :_ 1922 и 1923. До 815 000 им<- доr:~ а. За мен 
се поставя въпросът дали не е добре да моб,илизираме 
още малко, но обезателно строеви части, за да се обл~к
чи мобилизацията, ако се наложи. Досега поемахме 
рискове, но вече положението се усложни много . . . Ще 
наблюдаваме зорко ... " 

Горню'т цитат може да предизвика различни раз
мишления у читателя. Не става въпрос за това, ч~ Ми
хов и Попов се представят като хора с непоклатима вя
ра ~ Германия и че даже „наругават" техни Qфицери. 
но и за това, че те замислят мобилизация, за да изпра~ 
вят българската войска срещу ... Точният отговор ще 
даде следващият цитат пак от дневника на Михов, впи
сан три дни след срещата му с Попов. 

„Пор~ди разстройване на ж. п. мрежа мnбилизация
та на воиската би се затруднила много, затова да се об
мисли, докладва и направи следното : 

1. Увеличаване на състава на строевите 'Iасти и спе
циалните (бронеизтребители, свръзки и други специал
ни службп) до 45- 50%, а за някои до 100%, така че с 
едно общо увеличение от около 100 000-120 000 души 
(това не е точно, а много общо, според нуждите и въз
можностите). Да се изпипа добре и не навсякъде еднак
во да бъде (повече работа с молив и книга, като се знае 
целта) . 

Цел на увеличение: 
а ) сигурност; 

б) осигуряване мобилизацията; 
в) усъвършенствуване на частите . 
2. Задача. План 5- 6 дивизии на С (Север - б. а.) . 

Само съображения. Не може да дам конкретна обста
новка за нормален план, както е свикнал полк. Попов . 
Много ясно защо. Пълна дискретност 

3. Задача. Разузнаване за със;ава и какво мис
лят немските части. Те ни разузнават и ЗFаят всичко за 
нас, а ние - не . Пръстена здрав ли е? ... 

4. Задача. С частите & Добруджа да се приготви 
малка укрепителна система ... 

Възможността . да имаме 5- 6 дивизии на С е от го-
• 1ямо значение и спрямо Румъния и Германия. Така ще 
можем по-правилно решенце да в:земем . К:ато каз8ам, 
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че ще се пазим от в_секиго, увеличаваме в~роятността 

да ни ЗакаЧат за току-тъй (при явно деклариране, че 
срещу противник от север не може да се съпр.отивлява

ме), а във важен момент ще вземем по-спокоино и спо
ред нашия интерес решение. Дано румънците се дър
жат добре, а и Германия да прецени вече ясно, ~е ако 
изоставят Балкана, и тяхната работа ще се утежни и 
ще открият една голяма рана." 

Когато човек чете сега тези бележки, вижда колко 
те са наивни по .отношение на подготювката за „сплаш

ване" на Червената армия с 5-6 български дивизии. 
Същевременно са допускали, и то не по-малко наивно, 
че Червената армия ще стигне до Дунав и там ще спре 
настъпателния си ход. Тези илюзии в българските уп
равници се подхранваха от партньорите им от Запад, 
с които влизаха в „кrштактно обяснение" . Българските 
управници сами са търсели тези контакти, а и са се 

съгласявали с предложенията от страна на САЩ и Ан
глия . Могат да се посочат множество факти в това от
ношение. Всички те са имали една и съща цел , пора,ди 
което ще се спрем по-подробно на мисията на Стоичо 
Мошанов. Чрез нея читателят ше може да си състави 
мнение и за другите. 

На 9 август 1944 година Стойчо Мошанов замина з а 
IJариград, за да води разговори с брит.анския посланик 
в Турция - Хъгесън, но на гарата в град Свиленград 
той бе спрян. Оказа се, че фигурира в списъка на 
лицата, на 1<0ито немците в България не„ разреша
ват да напускат пределите на страната. Стоичо Моша
нов намери един свой стар познат, сега отговорен фактор 
на гарата, но и той не можеше да му помогне. М~шанов 
беше колкото ядосан, толкова и изненадан, за него бе
ше непонятно - правителството да го изпраща, а тук 

на граничната гара да не му разрешават да напусне 

България . Неговите протести и опити да го ~усн~т вед
нага всъщност нямаха никакъв смисъл, тъи ка го въ

просът му се решаваше от София. 

Докато Мошанов нервничеше, Делиус вече знаеше 
за случая. След като получи съобще.нието на своите 
представители на гара Свиленград, тои позвъни на ди
ректора на полицията Драголов . 

- Стойчо Мошанов с ваше разр~шение ли замина
ва за Турцин? - обърна се Делиус към Драголов с 
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ма. лко бсърдит . глас, тцй като в необичайно за 
ме тря ваше него вре-

н да се занимава с такъв въпрос 
- е съм в течение - малк . 

каза Драголов. о смутено и неуверено 

мяв-;-ш~Д~~~~~~ му е подписан лично от вас - недоу-
- Може би това е случаят з „ 

министърът на външните рабdти адкоито идва при мен 
се Драголов. раганов - суетеше 

- Изяснете и ме уведомете! -- строго 
за Делиус и затвори телеф служебно ка -
д она . 
раголов почувствува че е 

та, която не се нрави на 'нем и впл;;ен в някаква рабо 
ше повече за поведението н~ ц те . о в момента мисле
твърде предизвикателно о;;, Делиус, което му се стори 
чаи той почти не му бе ~вън:л повече, че за такива слу
чинените си да изясняв б ' а пращал някои от пад 
на полицията веднага по:въонистоятелствата. Директорът 
те раб~ти и след к. ратък разго1~~рм~:и~~~~= ~~ вд:~ну~-

осподин Делиус обър ф · 
лов, - вчера идва п и м- на се о ициално Драго-
боти Драганов Той р ми ~~ министърът на външните ра 
в негово присъ~твие. несе паспорта и го подписах 

- Без да съгласувате с нас;> 
запита Делиус. · - с раздразнен ГJ1ас 

- Но · · · да · · · - започна да 
лов - не знаех . . . се оправдава Драго-

- Вие ме учудвате, господин Драголов! -
го прекъсна Доктора. нервно 

- Драганов ми подне 
ме помоли да го подirи~: ~аспорта и джентълменски 
името и снимката . . . ' ез да се интересувам от 

- Джентълменски Отк 
цията започна такива ~~~лки;> ога директорът на поли
Делиус. · - с насмешлив глас каза 

- Но ... това е министър на външните 
оправдаваше се драголов. работи ... 

- Но подписът е ваш . . . - сухо каза Дели с 
- Аз наредих на моит , у . 

съците на излизащите от е хора да ми докладват спи
вено щях нашата страна лица и естест
упорито Дрда~о~1~/становя -- оправдаваше се все така 

Любопитство 
или . . . - не се доюказа немецът. 
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--::- Веднага щях да 111и уведомя, господин Делиус 
уверяваше го Драголов. 

- Шито с бели конци. Нали имахте такава поговор 
ка? - каз а Делиус с нескрита ирония . 

- Вие знаете моята преданост към Райха и уваже
нието ми към вас, поради което не приемам тези о~ви · 
нения - сериозно, разчленено произнесе Драголов . 

- Вие знаете ли специалната мисия на Стойчо Мо
шанов? - със спокоен вече глас запита Делиус . 

- Не .. . 
- Поговорката се отнася за неnо и за онrези, които 

го изпр ащат. 

- Ако трябва нещо .. . на разположение съм ... -
раболепно изрече Драголов . И се поуспокои, че и сега 
юпю навреди н а кариерата си, нито измени на немците . 

- Наредих нашите да не пречат - отсече Делиус. 
- Мога ли да съобщя това на господин Драга-

нов? - попита Драголов . 
- Вашият министър трябва да разбере, че моите 

служби и вашата полиция трудно могат да се заобико 
лят - колкото се може по -шеговито заяви Делиус . 

- Благодаря . . . Извинете за безпокойството - на 
реждаше Драголов. Вече можеше да си отдъхне. Най
после разговорът завърши. Погълнати от ежедневието, 
и двамата повече не се върнаха към този разговор. 

Стойчо Мошанов успя да отиде в Турция, срещна се 
с британския посланик Хъгесън и се върна в България , 
за да доложи резултатите от мисията си. Лично мини · 
стър-председателят Багрянов и Др аганов - министър 
на външните работи, веднага след завръщането му от 
Турция, се срещнаха с него тайно в една вила в К:ня
жево. Срещата беше приятелска. Багрянов се спусна 
към Мошанов, прегърна го и го целуна. С тази си по
стъпка той искаше да подчертае уважението си към 
,,спасителя на България" и да покаже колко много р аз 
чита на мисията му. 

Още на 21 юли 1944 година Багрянов и Драганов 
убеждаваха Стойчо Мошанов да замине за Цариград 
и да се срещне с Хъгесън, комуто да съобщи: 

Първо, че българското правителство е решило Бъл 
гария да излезе от положението на война с Англия и 
Америка . Второ, да проучи условията, при които БъJl
гария би могла да стори това . И най-главното, горни -
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те ЦQQ'rЪilК~ да се считат като лични конт.акти и ае за
пазят В таина ДО ПЪрВИТе ДНИ На Месец септември 1944 
година. 

rуреди да разкажем за по-нататъшните мисии н а 
Стоичо Мушанов, се налага да се отговори на един есте
ств-ено възникващ въпрос. Знаели ли са немците за кон-
тактите на българските управници със Запада? · ) 

Още цар Борис във всички свои контакти търсеше 
мотиви, които биха били приемливи за германците. През 
лятото на 1944 година, когато румънският диктатор 
Антонеску се обърна към българските ръководители и 
предложи да се водят преговори между България и Ру
мъния за набелязване на съвместни мерки, то Борис 
нареди на Богда~ Филов, тогава министър-председател, 
и последният наи-подробно разказа на Бекерле за слу
чая. По-късно, през март 1944 година, в Кайро беше из
пратен румънски представител - княз Барбу Щирбей. 
за да получи условията за сепаративен мир и за изпра : 
щане на англо-американски войски в Румъния. Анто 
неску побърза да обясни на Хитлер, че позволил тази 
мисия, за да докаже на румънците, че англичаните и 
американците искат от ~ях безусловн а капитулация. с 
това уж целял да се повдигне духът и решимостта н а 
румънската армия да воюва срещу Съветския съюз . 
Хитлер мълчаливо беше одобрил тази постъпка . -

В България проникваха .сведения за контактите на 
румънски представители с Англия и Америка. Даже ко
~ато София беше бомбардирана , се надигаха гласове, 
1<оито казваха: „Я вижте какво пр авят румънците. Пр а
щат хора в чужбина. Затова нищо не им праnят " и 
когато Букурещ беше бомбардиран, българските у~ра в 
ници с охота използуваха случая, за да подчеотаят че 
и това не спасява Румъния . · ' 

Богдан Филов в качеството си на регент на i'"дица 
места в своя дневник пише за контактите с предс;';вите
ли на Запада на търговеца Георги К:иселов, на българ 
ския пълномощен министър в Турция Балабанов и дру
ги. Неговото становище беше, че „би им ало тежест са 
мо такова споразумение, което не е свързано със скъс
ване с Германия; ако скъса , България губи значение 
и не може да се противи на военен натиск". В цялата 
си политическа дейност Филов стоеше твърдо на тези 
позиции. Допустимо ли е германофилът Филов, нтюлко 
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месеца след като cta1c1a регент, и няколко дни I1реди сре
щата си с Хитлер, да върши нещо зад гърба на Герма
ния. Излиз а, че да. По същото това време той беше 
приел К:иселов, кuйто заминаваше за Цариград, където 
имал среща със служителя от американското консул

ство Бляк. Регентът нареждаше на К:иселов да каже на 
.американците, че България би могла да бъде крепост 
срещу болшевизма, ако се закрепи днешният режим. 

Хитлеристите са знаели за р азличните ходове, но те 
не са се противопоставяли решително, защото са имал.и 

вяра в българската управляваща клика и както съби
тията показаха, не са се излъгали. Това са били само 
ходове на „контактно обяснение", за всеки случай да 
има „отворена вратичка". Ако Германия загуби война
та, англо- американците могат да спасят капитализма 

в България. 

В един от докладите си К:иселов донасяше, че Бляк 
желае да играе ролята на спасител и доброжелател на 
България. Три месеца след това, на 6 август 1944 годи
на, Филов пишеше в дневника си: „Киселов, който се 
завърна от Вашингтон, е донесъл благоприятен отговор 
на направената от н аша страна декларация в смисъл, 

че в удобен момент сме готови да излезем от войната." 
Няколко дни по-късно, както вече беше отбелязано, 

за Турция замина Стойчо Мошанов. Неговите разгово
ри не бяха последвани от никакви решителни стъпки 

на българското правителство. Немците знаеха, че всич· 
ки разговори между българските представители и За
пада се движат в сферата на взаимните проучвания. 

Доктор Делиус държеше под око тези ходове на 

българските управници и неговата задача беше да тър
си различията между всичко, което те официално гово
реха . за въпросните контакти, и онова, което му носеха 

неговите агенти. Освен това лично К:иселов беше казал 
на Бекерле, че се правят опити за контакти с Англия 
и Америка. А за мисията на Стойчо Мошанов немците 
узнаха от самия министър на външните работи. 

На 6 август 1944 година, преминавайки през Бъл
гария, германският пълномощен министър в Турция 
фон Папен се срещна с Багрянов и Драганов. Според 
него Червената армия изненадващо бързо напредвала 
и военното положение на Германия принудило турски-
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те управници да скъсат с Райха. Те се безпокоели Бъл
гария да не се болшевизира. Той сподели това със съ
беседниците си и ги съветваше на всяка цена да избяг
нат един конфликт със Съветския съюз, за да не стъпят 
съветски войски на Балканите. При създаденс'о 'поло
жение се налагало България „без бавене да потър 
си да излезе от положението на война с Англия и 
САЩ". . 

Месец август беше богат на събития, които държа
ха в напрежение и тревога управляващата клика в Бъл
гария. Червената армия напредваше към България. В 
края на август тя вече се намираше на нашата северна 

граница. Българската комунистическа партия се готве
ше за властта . Под нейно ръководство Отечественият 
фронт обединяваше около себе си патриотичните сили. 
А регентите и Багрянов нетърпеливо търсеха сближе
ние със Запада, като продължаваха да бъдат честни 
към германците. Българският народ искаше сближение 
със Съветския съюз и се бореше за това. Вместо да про
тегнат ръка към Съветския съюз, управниците побър
заха да изпратят за втори път Стойчо Мошанов в Тур
ция и оттам в Кайро. 

Във връзка с това регентът Михов пише на 28 ав
густ 1944 година в дневника си: „ ... в Чамкория се съ
брахме в горското училище ние тримата (регентите -
б. а.), Багрянов, П. Драганов и Ст. Мошанов. Трябва 
да се бърза. Въпрос за делегацията. (П. Стайнов се 
иска от Киселов ... за да има човек, добре гледан от 
СССР). Обмисля се въпросът за проф. Михалчев, знаеш 
английски, проф. Томов, Р. Русев, мобилизиран в 
Щ. В. Ст. Мuшанов иска по-тежка делегация и познати 
политически лица. Реши се да се готви делегация, но 
Ст. Мошанов да замине веднага ... През нощта Ст. Мо
шанов замина. Ще се помъчим, ако има преговори, то 
те да станат в Цариград, а не в Кайро . . . " 

На 29 август 1944 година, в 17 часа,- Стойчо Моша
нов пристигна в Цариград и се срещна с английския 
пълномощен министър в Турция - Хъгесън. М,5шанов 
постави следните въпроси: 1. Могат ли да се поfучат 
условията още в Цариград. 2. Какъв ще бъде съставът 
и ролята на българската делегация в Кайро. 3. Начин 
на връзка на българската делегация от Кайро с прав.и 
телството в София. 
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Хъгесън слушаше внйматеJНIО Мошанов и по съще
ство му отговори на последния въпрос, че те (англича
ните) ще организират неговата връзка с правителство-

то му в София. ·,··э· 
• .:..j ' 

На следния ден С "i'-•{·'o Мошанов заедно с българ-
ското военно аташе в · '~~ия ~ Желязков, с помощта 
на англичаните и амL. G'1J1,.~щите заминаха за Кайро. 
Още в Цариград Мошано ' 1 беше получил от англичани
те шифър, който да служи' з а връзка между българска
та делегация в Кайро и София. Така делегацията се 
поставяше под пълния контрол на англичаните. По то
зи повод в началото на септември 1944 година англи
чаните изпратиха в София подполковник Бърт Андрис, 
един сержант и двама радисти. Оказа се, че подполков
никът знае добре български език. (Неговият баща жи
вял в България и бил екзекутиран през 1942 година ка
то английски агент.) 

В Кайро Мошанов и Желязков бях-а настанени в 
един добре мобилиран апартамент. Забранено им беше 
да напускат жилището, тъй като документите им не би· 
ли редовни. Държаха ги под постоянно наблюдение и 
при условия на военни пленници. След почти два дена 
чакане делегацият;:~ беше приета в 18 часа на 1 септем
ври 1944 годИ.на от английски и американски представи
тели. На тази среща беше поискано от Мошанов да 
определи положението на делегацията и когато той ка
з а, че тя е дошла да продължи започнатите разго:зори, 

но не и да изпълни мисията на една истинска делега· 

ция, един англичанин го прекъсна остро с думите: „Ня
ма време за губене, тъй като съюзните генерални ща
бове са готови и не могат да чакат. " 

Това накара Мошанов да изпрати следната телегра
ма: „Днес, 1 септември, първи контакт с дел1::гацията 
на Великобритания и САЩ. Фактът, че не притежава
ме пълномощия да разискваме и подпишем, произвеж

да с право много лошо впечатление ... Съм без нови
ни и инструкции от моето заминава не. Чакам с нетър
пение." 

На следващия ден Мошанов трябваше да телегра
фира по повод предадената от Радио София на 1 сеп
тември вечерта телеграма от кореспондента на „Ройтер" 
в Кайро. Според това съобщение преговорите за при
мирие се развивали благоприятно. „Подобни информа-
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ции - пише Мошанов - не Аав.<1 " ·1на предс'tава за 
положението. Нямаме още ник.~ · . :шиЯ от офици-
ални източници за условията · .ирието. Специал-
ният апарат в София не p (l f'i . . ин , · ~ -,; Ние сме без вся
какви известия от нашето п · 1€. I1 

Интерес ще представля ; , /Й r 
" българското правителствu ето ,,. 

~теля отговорът на 
1' 
което ще си позволя 

да го цитирам. ,д ' 

„ 1. До тази вечер не u·. а повече въоръжеt1и 1 ер-
мански части на бЪJ1гарска итория . 

2. Тази сутрин един р а офицер се представи на 
нашата граница - Добру, ' Ь . Той говорил с наш офи
цер и го е запитал дали 11.. бихме позволили на съвет
ските войски да riреминас през българска територия. 
Нашият офицер му отговr 1л, че не може да реши то
JИ въпрос. Руският офице· ' му отговорил, че още няма 
официално нареждане. 

3. В Русе, Варна и другаде германски параходи са 
били обезоръжени. Списък на тези параходи бил даден 
на съветската легация в София. 

4. Онзи ден руският шарже д'афер е представил 
една нота, в _която претендира , че ние сме позволявали 

на германски части да преминават през България от 
Румъния Аз възразих, че т.ова не е станало. 

5. Българското правителство чака с нетърпение но
вини." 

На 5 септември 1944 година Съветският съюз u:Ciiви, 
че се намира в положение на война с България . Вестта 
стигна веднага до Мо1 · . ч. Този факт сложи край на 
неговата мисия, въп:J:-- '')Й стоя в Кайро още ня-
колко дни. 

Преговорите бr, 
спират при следн·· 

1. Счита се, 
Великобритания 1, 

)тбелязано беше, че се 
" ' 

i , .... ' j 
J 

u 1"· поискала примирие от 

2. Че условият . „ примирието не са били преда
дени на българска1 ' , делегация поради очакване да 
пристигне пълният 'С ъстав. 

3. Преговорите за примирие са спрени поради обя-

3:20 

вената воftна 9,;r0I'~i:iя на България, ко то обстоятел 
ство налага Ш~ · · ~t , · ц; на нови условия. 

Американцит::, ic· i axa българската. делегация да 
\ остане още изве1 · ··_ 14·е по всяка вероятност надя-
/ . (;Q 
' вайки се на няwе: " т ход. Но, 1<акто е известно, 

т·оич ' J 
нещата в Българ·1·, · ~ , 1 1-rваха по своя естествен път 
и властта беше вз · ; . TJ,,.„ . \~ествения фронт. Такъв бе
ше r<рапт на мисия1 :' "'РИЮ:tr„йчо Мошанuв. 

··в 

ч:q:J J' 

КРАХЪТ НА БЮР(1 '~,Д-Р ДЕЛИУС" .... · ~д 
9НI 

1 
След несполучливия ате~-чна; срещу Хитлер през юни 
1944 година Канарис беuiЕ(;, арестуван. На следващата 
година адмиралът беше обL: ' ен на една кука, след като 
няКОJlКО пъти го сваляха и отново качваха на примката. 

Но макар създателят на\абвера да умря, сътворена
та от него машина за тотално разузнаване и терор про

дължаваше да живее. Още през 1942 година Канарис 
подготви свой заместник - Райнхард Гелен. Тогаuа Ге
лен ръководеше отдела „Чуждестранни армии -- Из
ток" . Кана рис така преустрои този отдел, че го r:тревър
на във втори, по-малък, запасен абвер. 

Абверът се преустройваше с перспектива да съще· 
ствува и след войната. На резидентите беше наредено 
да систематизират и съхранят архивите. В България 
поради бомбардировките Делиус прехвърли доста 01 

своите служби в Самоков. Негови агенти бяха го ин
формирали за подготвяната 1яrQ1lяма бомбардировка н а 
София през януари 1944 годw~ qJ-Io желаейки да заси 
ли настроенията срещу а 1-1гло- а,,1;: . иканците, Делиус н е 
съобщи на правителството. Km" ьil~азиграваше свои хо
дове, хитлеристкият разузнав~~rr' {.УJ<1дНОКръвно пожерт

вува материални ценности и на1• . :>че мирните гражда

ни на столицата, които загинах ,1 1} 1 бомбардировките. 
Освен това градът беше оставен·~:- ки,ически без защита . 

В РО идваха сведения, че б1 . . то изпраща архиви 
за Германия . През лятото изчез~/секретарката на Де

'лиус - разбра се, че е заминала,+ няколко вагона ба
гаж. Неусетно напуснаха България и кадрови разузна-
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вачи. За едни от тях Делиус искаше ордени, други си 
отиваха и без ордени. , 

Помагачите на хитлеристите се раз1ревожиха не на 
шега. Съветската армия бещ,е вече в Румъния. Те нн
маше къде да бягат. Вече открито се говореше, че поло
жението на германците в България е 1много лошо, щом 
саминт щеф на разузнана нето и гестапо се подготвя да 

бнга. Тогава Делиус побърза да изпрати писмо до РО . 

„ 1. За да се избягнат погрешни тълкувания, каквито са эабе

лязани при някои от нашите б·ългарски другари, съобщавам Ви, чr! 

р·оководената от AteNe служба в България поради военното поло
жение ще претърпи известни персонални с·ъкращения. Тъй 1'ато 

изпращането на ttиновницu от люето бюро в Pauxa е дало повод 

за недоразу.мението, чест лtu е да Ви да.м това обяснение. · 
2. Разширявайки .моята досегашна задача, аз пслучавам спе

циални поръчки и за други области от !Огоизтока, които налаги 1 

:.юи временни отсъствия от България. Въпреки това обаче моето 

л1естослужене и изходното място на люята работа остава Бълга

рия, която в никакъв случай - след като в продължение на дъл

го2одишна работа съм постигнал една тъй тясна и другарска връз

ка с Вашата служба - нялtа да напусна. 

Тъй като през идното време аз ще отсъствуваАt често от Б·ьл 

гария, г-н д-р Ш уберт ще ме представлява и залtества. 

С другарски поздрави, Ваш Д-Р" 

Това писмо по-скоро можеше да утеши, отколкото да 
успокои. Майор Генчев се измъкна и замина като военен 
аташе в Швейцария, заявявайки, че след една голям а 
сделка си бил осигурил франкове най-малко за две го
дини. 

Д-р Шубсрт организираше гуляи в С амоков, излети 
и лов. Офицерите от РО си канеха дами по квартирите. 
От време на време в разк~артируваните служби преска
чаше и Делиус. След безуспешния опит за военен пре
врат Делиус нареди на службите си да се подготвнт за 
бърза евакуация в Рай~а. Той беше вече научил, че ко
мунистическата партия е дала нареждане за извършване 

на въоръжено въстание. 

В София хитлеристите и техните български помагачи 
създадоха специални групи за охрана на важни обекти 
като пощата, радиото и министерствата. Дадено бе на
реждане в различни райони на страната да се подготвят 
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tiфИвалища. 13 тях да се nоставят оръжие и боеприпаси. 
Тези скривалища, означени върху специална едромащаб
на карта, биха могли да се използуват от диверсионни 
отреди на абвера и в бъдеще. Делиус се постара да за·· 
конспирира мнозина от своите агенти поне ония които 

не бяха твърде явно демонстрирали връзките и фашист
ките си убеждения. Той заповяда на Хофман да пред· 
приеме същото с агентите на гестапо. 

Към 4 или 5 септември началникът на абвера в Бъл
гария, подполковник Ото Ва~'нер, с псевдоним „Д-р Де
лиус", напусна страната, в която беше извършил не ед· 
но престъпление. „Лисицата" и този път скри следите 
си - целият му багаж във вилата в Овча купел остана, 
за да заблуди служещите, ое;гана и мебелировката на 
бюрото на бул. Патриарх Евтимий, но . . . без архивите. 

Бързината, с която беше извършен решителният 
удар в столицата, залавянето на всички министри, на 

регентите и на по-голяма част от останалите големи 

фашистки престъпници, а преди всичко присъствието 
на съветските войски в страната парализираха в зна
чителна степен желанието за съпротива на фашистките 

ръководители в провинцията. В навечерието на рево
люцията в България действуваха 670 комитета на Оте
чествения фронт и над 200 партизански чети, наброява
щи 20 000 бойци, а заедно с участниците в бойните гру
пи - над 30 000 души. Сега вече можеше"наистина точ
но да се установи огромната въе:>ръжена мощ 'на бъл
гарския народ. Ръководството на войската мина в ръце
те на създадените при всички войскови части органи на 
революционната народна власт. 

България обя~и война на хитлеристка Германия. 
Има неоспорими факти за вербуване на български 

граждани и за изпращане на разузнавачи в нашата 

стр .'iна от западногерманското разузнаване. 1 ази шпи · 

онска и подривна дейност се извършваiпе под ръковод
ството на заместника на Канарис -- Райнхард Гелен. 
Активната дейност на Гелен започна още с идването 
на Хитлер на власт. 

Гелен беше между първенците във военната акаде
мия на Хитлер. През 1935 година, когато Хит.тiер про
кламираше Закона за изграждане На вермахта, той 
беше капитан в Генералния щаб. В качеството си на 
офицер от щаба на 213-а дивизия на осма военна об-
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ласт в Силезия, Гелен участвуваше при нахлуването в 
Полша. При нападението на Фр,анция пр ез 1940 година 
той действуваше като офицер за свръзка при главноко
мандув~щия армията фон Браухич. Използува добре 
окупац!(_ята на Франция и пренасяше оттам значително 
имущество за семейството си в Германия. . 

Когато започна войната срещу Съветския съюз п.рез 
1941 година, Гелен беше подполковник от секцията 
„ Чужди войски на Изток" при Върховното ком<щдува
не на армията . През 1942 година, след първите пора
жения на фашистката армия в Съветския съюз, начал
никът на Генерал ния щаб на армията Халдер му пове
ри ръководството на секцията „ Чужди .Е\Ойски на Из 
ток". На Гелен се възлагаше да засилл нелегалната 
борба срещу Съветския съюз. И затова тъкмо тогава 
беше повишен в чин полковник. 

С помощта на Канарис той реорганшщра поделе-
1-щето „Чужди войски на Изток". Създаде. три секции -
първата за водене на шпионаж, втората за саботаж, 
диверсия и деморализация и последната за издирване 

на шпиони в собственото ведомство. Гелен попъJщаше 
всички постове в поделението с офицери, възпитани в 
нацf!стки дух. По такъв начин превръщаше поверената 
му част в централна разузнавателна служба. 

За своето усърдие и заслуги през 1944 година Гелен 
достигна чина бригаден генерал. По време на една ан
кета на офицерите от щаба по повод извършения срещу 
Хитлер атентат през юли 1944 година Гелен получи удо
стоверение - „безупречен и абсолютно верен". След 
атентата единствено той беше повишен в дивизионен 
генерал. 

На 9. I. 1945 година дивизионният генерал Гелен 
докладва за последен път на Хитлер за положението 
на · Източния фронт. След това по-голямата част от ар
хивните материали и досиета на неговата служба бяха 
унищожени, а н ай -в а жните - преснети в по три фото
копия. Доверени лица н а Гелен, снабдени със специал
ни разрешения, заминаха за Южна Германия, за да 
търсят из Алпите подходящи места за скриване на ар
хивните материали. През последните дни на войната в 
отдалечената местност Оландсалм Гелен разквартиру

.ва -войсковите си части. Секретните материали, поста
вени в съдове, устояващи на атмосферните в.т~ияню1, 



бяха скрити в определени от него скривалища. С това 
вече той държеше ключа на шпионската мрежа, органи

зирана от Канарис, Химлер и Шеленберг. 
Докато между 17 юни и 2 август 1945 годнна СССР. 

САЩ и '"Англия водеха преговори относно бъдещето на 
Ге.рмания, Гелен беше вече в Пентагона. Там го беше 
откарал един американски военен самолет. Хитлерист
кият генерал предаде серия фотокопия на секретните 
си архиви. По-нататъшните разговори с него имаха за 
цел да уточнят подробностите за методите на работа и 
разстановката на агентур ата, финансирането и други. 
Постигнатото споразумение между американците и Ге
лен е било пазено в пълна тайна и от Англия и Фран
ция. Така под покровителството на САЩ и с помощта 
на американски средства (годишно 3 500 000 долара) 
Гелен разгъна огромна разузнавателна мрежа . Пър
вият етап на дейността му под новото покровителство 
започна от юни 1945 година и продължаваше до нача
лото на 1950 година. Характеризираше се с поставяне 
на ред в работата, изключителtю с амер.икански сред
ства. Вторият ет-8П - до към 1955/6 година, беше изпъл
нен с развиването на шпионска дейност едновременно за 
сметка на ЦРУ и западногерманската разузнавателна 
служба. След 1955 година разузнавателната служба на 
Гелен получи названието „Федерална служба за инфор· 
:мация на Германската федерална република", финан
сирана от държавния бюджет на Бон. Тази служба, 
която получава редовно указания от ЦРУ, разполага с 
около . 5000 служещи и с хиляди агенти - много повече, 
отколкото притежаваше абверът в края на войната. 
Над 50% от тях са работили в хитлеристката армия и 

. в разузнавателните и контраразузнавателните хитлери
стки служби. Американските власти поставиха наuист.и 
в тези служби, за да могат да ги държат под контрол. 

В службата на Гелен бяха привлечени мнозщ-щ и~~ 
ри служители на абвера. 

Цели:ят този грамаден апарат развиваше и развив~ 
акп-шно подривна дейност . срещу Германската демокра: 
тична република. Геленовото разузнаване не подбир~ 

средства и не жали сили в борбата си против ГДР, нq 
. животът показа колко безсилно и жалко е то. 

· Западногерманското разузнаване . активно работ;ц 
Jiporив СС:СР и другите ~ощ1qлистичес1ч1 страни. 6 ттис:. 

( 

м6~то на западногерманското министерство по общо;ер
манските въпроси, означено „Секретно - 1 10, 330. 
1851 от 14. 9. 60 г.", се дават указания в ГФР и Занаден 
Берлин, където имаше не по-малко от 80 щаба и раз
узнавателни централи, да се усили преминаването на 
граждани от социалистическите страни, с цел да бъдат 
обработени и вербувани. 

Макар хитлеристка Германия да претърп~ съкру
шително поражение през Втората световна воина, апо
логетите на тоталния шпионаж и тоталния терор, на 
сърчавани и финансирани главно от им~ериалистиче
ските среди на САЩ, продължават да деиствуват про
тив социалистическите страни и да се борят з а възраж
дането на фашизма в ГФР. 

БЕ ЗУМН И НАПЪНИ 

Непосредствено преди народното въстание на 9 септем
~~ри 1944 година бюрото на д-р Делиус рухна . Полков
ник Никола Костов, отявлени фашисти като професор 
Цанков и Асен Кантарджиев , легионери и окървавени 
полицаи, продажници и главорези, хранили се год.ини 
наред от подаянията на фашистките разузнавачи, пре
дали им всичките тайни на своята държава, бягах.(! през
глава на · Запад. Гонеше ги страхът пред народния гняв, 

който справедливо щeriie да се излее върху тях . Глава
тар1не им търсеха нови форми за пъклените си дела . 

Там, на Запад, по нареждане на хит.тн~ристите, Цан
ков образува тъй нареченото „национално правител,; 
ство". Германците веднага признаха „правителствотс 

на Цанков. То си постави две основни задачи: 
Да води пропаганда срещу Отечествения фронт в 

България и да организира „доброволчески корпус" за 
борба срещу Червената армия и българската войска . 

Още на 7 септември 1944 година вечерта Цанков 
произнесе 110 Радио Донау реч . Той сло1ющотn11во уве· 
ряваше приятелите си в Бъ:11 гария, че не е избягал и не 
от страх е напуснал България, а за да И служи. Уверен 
gg,rJ c;~ra оµ·е ро13ече ц победата Jia Гермщ-ннr , И ;:1атова 
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се обръща към войската „да изпълни дъJiга си към 
БъJiгария заедно с Германия". 

АJiександър Цанков, на когото много споJiучJiиво на
родът даде прозвището „кръволок", не само приканва
ше българските фашисти да го последват, но и само
доволно заявяваше пред хитлеристите, че ще съста13и 

корпус от около 35 000 българи. Заедно със своите под
дръжници той правеше всичко, за да привJiече в сsоя 
к " б „ орпус ългарски студенти, градинари и работници, 

пребиваващи на Запад. Организираха и провеждаха 
много събрания, държаха сам:щадеяни рrчи, сипеха ду
ми на омраза към комунистите. На редица места им :с.е 
удаде да обединят различните фашистки студентски ьр-. 
ганизации в един национален бJiок. • · 

Полковник Никола Костов, един от най-отявлею.Пfе 
привърженици на Цанков, беше „н а::зна чен" за начал
ник на щаба на „кор1пуса", разположен на около седемде
сет и "пет километра от Виена. Костов с присъщата си вс'(:Ч 
отдаиност енергично се зае с формирането на „корпуса". 

Въодушевявани от собствените си желания и мечти. 
цанковистите се впуснаха да събират българските граж
д2ни, за да :и хнърлят в бой срещу Ч"рвената арми>' 
и нашата воиска. Но техните разчети ЗiJ. съставяне на 
мощен въоръжен „корпус" останаха ca~ro в докладите 
им до хитлеристите. След като развиха активна дей
ност, накрая едва се записаха окол:о осемстотин души, 

и то само на книга. Българските фашисти, за да не се 
изложат пред своите господари, започнаха да изпра

щат от името на немците повиквателни заповеди до гра

динари, студенти и работници . Много от тез и българи, 
като. получеха поканите, се укриваха, з а да не попаднат 

в „Цанковия корпус". Беше изготвена специална есе
совска униформа за корпусниците, но и това не помогна. 

Българските граждани, намиращи се по различни 
причини на Запад, не се поддадоха на пропагандата на 
Цанков. Останал с една малка група най-отявлени фа
шисти, „корпусът" безшумно се провали. Правителст
вото на Цанков можа само да лае два-три месеца сре
щу отечественофронтовска България по Радио Донау. 

При „корпуса" на Цанков бяха открити ню<оJiко 
шкqли за парашутнодиверсантски действия в България. 

Обучението на диверсантите се извършваше от немски 
разузнавач11, работили в бюрото на Д ~лиус в България. 
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За да бъдат пrикрити, тези немu,и се йвяваха с българ-
ски имена. Така под „поручик Николов" се криеше неМ;· 
ският разузнавач Берг, работил няколко години в Бъл· 
гария. Както „корпусът", така и 1;11колите на Цанков 
не изиграха някаква роля срещу България. · Бързо от:
резняха мнозина от попадналите в тях. На 3 март 1945ro· 
дина от една от школите избягаха единадесет души, 
бивши български подофицери, което застави хитлериr-
стите да преместят шт<ол ата на друг.о място. . . · 

След оI<упацията на Герм<1ния българското прави
телство направи редица постъпI<и за издирване и . ·ВРI>
шане в България на престъпниI<а Але~<сандър Uанков. 
Вrъв връз ка с еI<страдицията на бъJirapciш военнр:пре
стъпници, намиращи се в американсJ<ата оку п ационн а 
зо,1-~а . в Австрия, в Минист~рството на външните рабо,
ти. ; . ,- България, беше получена вербална нота от : а~е
риканската легация в София, с която се искаха допъл
!!И'Гелни сведения: да бъдат попълнени специални фор
муляри за физическо описание на осъдените военнопре
стъпници с присъда 589 от 9 юни 1947 годин,а на Со·· 
фийския областен съд: Александър Цолов Цанков, пол
ковник Никола Йорданов Костов, следваха имената на 
още единадесет души. 

Въпросникът съдържаше най-подробни въпроси: тен 
на лицето, тежина, има ли брада и мустаци, характер
ни белези на краката, особености на гърба и врата, фор
ма на челюстите и устните, описание на , зъбите, описа·· 
ние на ушите, форма на носа, белези по ръцете, ГJIYX 
ли е, ням л,и е, дilЛИ заеква и т. н. Смисълът на толкова 
многото въпроси за такива известни личн~сти като Цан.
ков беше ясен. Александър Цанков и шаиката престъп
ници не бяха предадени на българските власти. 

ЦанкQВистите, както и хората на Делиус, макар . и 
далеч от страната, с всички средства се мъчеха да пр е
чат на бълга рсI<ия народ да се развива по избрания от 
него път към социализма . Бившите хитлеристI<и разуз
навачи в Бълга рия, оцелели от войната, бяха изп?лзу, 
вани от герм ано-фашистите за подривна де,йност срещу 
България. Подготвяха бандити и г.и лрехвърщ~ха< ~ 
страната за организиране на ~.торянсI<о .. движение 
срещу младата народнодемократична ,власт в Българrt1,· 

Бившият шеф на хитлеристкото разузнаване в тра)I 
<;::ерес - Роберт Фьорстер, познат на читателя от уча -
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стието му в конференцият телни служби в Горна Д а на германските разузнава-
на 14 септември 1944 жумая, избяга във Виена . Там 
Владимирович Черкасо~одД~~ намери лицето Владимир 
по-особена връзка О · ду двамата съществуваше 
Черкасов захвърл~ каiег през месец май 1942 година 
хитлеристкото разузнаfа:~ск~то расо и стана агент на 
плащаше по шест хиляди .лев~еки месец Фьорстер му 
задачи", които последю..~ят а заплата за „специални 
прецизно. Непосредствен~ призпъ~няваше старателно и 
на Черкасов избяга на За еди септе"м в ри 1944 годи
своя шеф. пад, следваики примера на 

На срещата им във Виена Ф касов да замине за Бе ьорстер нареди на Чер-
щрасе No 59 и заяви рлин, там да отиде на Аугибургер-
На 15 септември 1944, г~~:~а изпраща л ич"но Фьорстер . 
яви на посочения адрес. Черка сов деиствително се 

Няколко дни по-късно t където беше представен но заведоха обратно във Виена. 
Болман и Клаус Те с а хитлеристките разузнавачи 
. · поделиха с него уреждат изпращането на една г ' че в момента 
има задача да влезе във в рупа з а България, която 
отряди в Балкана Осве ръзка с антикомунистическите 
бира сведения за ~олити~е~~~:о групата трябвало да съ
жение и за нас11р(Оението на на и икономическото поло
съг ласи да участвува в ак рода. Черкасов веднага се 
не го назначи за ръковод~ията и германското разузнава-

Болман и К тел на групата от шест души. 
· лаус увериха Че · месец, месец и половина е ~ ркасов, че групата след 

или повече групи пр щ оъде послеDвана от една 
, евъзхождащи я за времето и мястото з по численост, но че 

а слиза нето им б чрез радиото. Казаха му в сл " ще ъде уведомен 
от България за Турция учаи на опасност да бяга 
-;-ърговеца на килими на' икмъдеКто в Цариград да потър си 

' е лаус . 

Групата на Черкасов въ и златни наполеони ощ~ н оgъжена и снабдена с пари 
чти два месеца сле~ на о :а ноември 1944 година. по· 
!Ia територията на Бългсfр:я ;а победа, вече се намираше 
спка на град Овети В а . андитите се движеха по по-
fiредставяц за бългаlск: (~:~~ Санданвски) . Пътем се 
J!ЪЗползваха от доброто изани. едно село се 
HOIЭ~Tn 'ОТ~'f.JЩ:Т~rен...mrrонт~~т:к~шение на н .аселението към 

v 't' r " . . . BJ"!fl . Т · пред 1'Оетq се пред~ 

ставиха з а партиз ани. Селяните дадоха на „партизаните'' 
две магар ета и едно муле з а багажа. Две момчета тръг
наха да ги съпровождат. Но вместо към Свети Врач 
групата навлезе в Пирин. Заедно с главорезите вървя
ха и нищо неподозиращ1111е деца . Откъде биха могли да 
знаят какво ги очаква. „Вечерта Попов и Дамянов - пише Черкасов - ре· 
шиха, че двете момчета, които бяха с добитъка, трябва 
да бъдат на всяка цена ликвидирани. Те взеха отрова 
и решиха да отровят децата . Приготвиха две парчета 
хляб с отров а и Попов им я даде. Обаче децата, като 
взеха з алъка, усетиха горчивия вкус на отровата, из
плюха я и едното от тях дори повърна. Тог ава аз заед
но със Захиров, член на групата, ги изведохме вън от 
хижата. Когато тръгнахме, по-големият побягна. Захи
ров стреля rio него три пъти, но не го улучи. Побягна и 
по-малкият, аз стрелях по него, но не го улучих." 

Откъсът от показанията на диверсанта вече подсказ-
ва какъв беше краят на историята. 

Няколко дни след случилото се с момчетата една 
ча·ст от групата беше заловена, а останалите ликвидира
ни от народната милиция по време на завързалат~ се 
между нея и тях престрелка. Ликвидирането на тази гру
па, преди да извърши някаква операция, бе сериозно пре· 
дупреждение з а германското разузнаване. Същата участ 
постигна и прехвърляните след това на територията на 
Народна република България няколко бандитски грiJ'ПИ. 

След Втората световна война се очакваше, че Запад
на Германия ще извлече сериозни поуки от военния и 
политически крах на фашизма. Обаче фактите показват, 
че тъкмо на нейната територия са съсредоточени огро
мен брой агенти и различни институции за борба срещу 
социалистическите страни. Пак оттам се извършва ак
тивна разузн авателна и подривна дейност срещу Бълга
рия. Д-р Дел иус живее в З ападна Германия под истин-

. скрто си име Ото В агнер, но това не му пречи да се за
нимава с j-1 еч11сти дела срещу страната, в която беше пре
карал една ч аст от )К~ивота си ' - Бъ,т~г&рия . 

В Бон н а Кайзерщрасе № 5 той организира бюро и 
роддържа делови връзки с търговци от оръжейния 
t5р;нщ1. Ото В ап-1~р роддържа делови контактf! с амери· 
к;шския ctr прият~л Г~э аубарт, живеещ в<qв Франкфурт 
ffa Майн . ~91'ото цQ;?rИfHl or ·~;:13оята разузнавателна дей-



нос:т. През 1963 го 
Граубарт. . дина се ожени за секретарката на 
· В Западна Германия същ 
ду. американското и ествува тясна връзка меж-
си взаимодействува/ак~~~н~герман~,кото разузнаване. Те 
ване в много случаи' е в у ападногерманското разузна~ 

слуга на американското 
Ето какво пише заловения д · · 

uужд шпионин: т от ържавна сигурност 

„Историята ми започва пр 
на секторната граница междуезИ лятото на 1957 година, 
лин. Бях спрял П зточен и Западен Бере 
западноберлинск:~ тоотсдамерплац около един пункт на 

тализатор Тото Бото" С 
служителят разбра че съ·м " - · лед като 
почна да ме увеща~а да поп;ждефнец, много упорито зае 
ненадата ми бе голяма к лня иш, което сторих. Из, 
проверката установих ч~ с~гато след няколко дни при 
около двадесет хиляд'и мар~ п~нал петица и спечелил 
мата веднага, но се оказа . оисках да потърся су~ 
не бях в състояние да п ' че има формалности, които 
сътрудничеството на слу~~~~~~ея сам. Таке. се наложи 
ме свърза с други лица и в • от тотализатора, който 
телните органи на САЩ С краина сметка с разузнава
от печалбата и едновре~ен;ях~а помощ аз теглех суми 
„свободата" - да остана на ~ап~~ увещаван да избера 

При следващото ми посещение в.Бе~лин през 1958 го
дина отново бях обработван 
гаше крупна сума долари ' като дори ми се предл·а-
ренция и по предва ител~ за да . се явя на пресконфе
Бълга рия и социали~тичес~и подготвен текст да оплюя 
вече открито ми се постави я лагер. През 1959 година 
риканското разузнаване к въпросът да работя за аме
като за целта ми се п е' лаогато се върна в България, 
ми шпионска дейност р Пд н гаха материали за бъдещата 
нуден да остана в З~па о еже не се съгласих, бях при
колко дни бях прехвъ ден Бер~ин, откъдето след ня
Германската федералн~л~~п в~~и~!а~кфурт на Майн ? 
почна психологическа атак у . ук срещу мен за
преследван от комунистите а~ ~антаж~раха ме, че съм 
живеех под чуждо им ' а ъда У ит, поради което 
квартирите, като после е и непрекъснато ми сменяваха 
Милер щрасе No 7 Пдователно живеех на Оскар фон 
щрасе No 17 и д - г~ г~твер щрасе No 1, Фанкенщайнер 
на ·лагер и че бaila ~и ор;ха, че жена ми е изпратена 

е по ~ина,п неизвестно от какво, а 
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всичко ·rова в последствие се оказа невярно. Опитваха 
се да ми въздействуват, използувайки бащинските ми 
чувства, като водеха в градината пред квартирата ми 

деца на възраст като моето дете. Задушаваха ме в по· 
кварената атмосфера на кабаретата , леките жени и 
игралните домове, използуваха и най-малката възмож
ност всестранно да ми въздействуват, за да стана в ръ
цете им пластичен като пластелин, бездушен автомат и 

сляпо оръдие за изпълнение на престъпните им план_ове . 

Едно·временно американците Хансен, Хил, Минор, Хол и 
други ме разпитваха, като се интересуваха от въоръже

нието на нашата армия, наличието н а р акети и ракетни 

площадки, ядрени складове и редица други обекти от 

военен или стопанС'КИ характер. През време на разпити
ге бях подлаган на специални проверки с помощта на 
комбиниран аtпарат, създаден на принципа на електро
кардиографа, който едновременно регистрира дейността 
на сърцето, характера на дишането, изпотяването на дла 

ните и кръвното налягане, и чрез отговорите на задавани

те ми въпроси се съдеше даJJИ говор1я истината, или н~. 

След всичко това започна подготовката ми в различ
ните шпионски специалности: тайнопис, морз, радио, 
шифър и други . Тя имаше за цел да ме обучи та~\ а, че 
да мога през летните месеци на 1960 година да бъда 
прехвърлен по суша или въздух от Турция или Афгани
стан на територията на Съветския съюз : Използувайки 
морския курортен сезон, представяйки се за летовник, 
щях да върша шпионска дейност в р а йоните северно и 

североизточно orr Черноморскто крайбрежие на Съвет
с1шя съюз. Така бях хитро подмамен, хванат в кло1пка
та, съо11ветно обработен и станах жертва на една от 
многобройниге разузнавателни централи на САЩ с по
мощта на западногерманското разузнаване . . . " 

Цитираната част от показанията на Е . Илиев раз 
крива методите, прилагани от тези разузнавания спря

мо български граждани . Враговете са използували алч 
ността и стремежите на Илиев към лек живот и са го 
уплели в разузнавателната си мрежа. Хванали l3 лапите 
си жертвата, те пускат в ход различни средства, за да 

покварят докрай и без това покварената И душа. · 
Тръгнал по пътя на предателството, Е. Илиев се съ

гласява да подрива устоите на новия живот и да шпио · 

нира собствената си родина. По искане на своите госпо-
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дари той се заема усърдно да им служи на територията 
на Народна република България. Вълреки сериозната 
додготовка и дълбоката законспирираност на него ,, не 
му се отдаде да развие враждебна дейност, тъй като 
още в нейното начало се провали. Пропаднаха и плано
вете на разузнаванията, които разчитаха на големи ре 

зултати. Участта на Илиев е участ на всички, които се 
поставят в услуга на чуждите разузнавания . Пътят на 
предателя неизменно завършва в затвора. 

Могат да се посочат и други подобни случаи, разкри 
ващи дейността на западните разузнавания срещу На
родна република България. Повечето от тях са свързани 
с имената на бившите разузнавачи от бюрото на доктор 
Делиус. 

В Западна Герман·ия намират всестранна материал
на и морална подкрепа изменниците българи. Така на 
територията на Германската федерална република в 
град Гермерсхайн се обучаваха за диверсионно-терори
стически действия изменниците на родината в тъй наре
чената „Българска войскова част". Тя беше създадена 
през 1951 година от американските окупационни власти в 
Западна Германия. За нея кореспондЕнтът на американ
ското списание „Нюс уик" Лойд Норман публикува в 
броя на списанието от 20 юли 1959 година статия, в коя 
то между другото пише: „Една военна част, подготвена 
някъде в Бавария за партизански и диверсионни дейст
вия срещу страните с народна демокрация, ще бъде из 
ползувана в случай на война." 

Ръководителите на българската вражеска емиграция 
са се надявали, че ще могат да я из ползуват за въоръжена 

борба срещу нашата страна. Но тъй като не се отдаде та
къв случай, надеждите им се из париха. „Българската 
войскова част" бе съставяна от най-отявлените врагове 
на политическия и социален строй в България. От нейни
те среди чуждите разузнавания набираха своите агенти . 

Народна република България четвърт век върви по 
пътя на своето социалистическо развитие. Всички опити 
на враговете да подкопаят или спрат това развитие са 

се разбивали в нейната гранитна скала. Всички опити 
на катастрофирали фашисти, на бивши и сегашни вра
жески разузнавачи да смутят живота на нашата страна, 

и;зграждаща социализма, са обречени на провал. 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Невидимите и видими нишки . · · 
Маските на господин Ото Вагнер 
Тотален шпионаж . · 
Бюро ,Д -р Делиус" . . 
„ Метеоролоr ичес 1< и станции " 
„С ил а чрез рвдост" 

Прело м11 а rодина 

С молитвен о у ми J1 ение . 

Масоните 

Зад 1< улисИ11е 

Предприятие „Х" 
В ожесточена битка . 
Операция „4407" · · 
Конференцията в Горна Джумая 
Игра без партньори 

Обедю~еи и е на „Националните сили" 
Обир на кръстословици . 
Период на заговори 

Тревожна равносметка 

Подмол1на борба 

Приказки за „ завой". 
Необяв,ена ~< риза 

Мъчително търсене 

Оригиналност и дема гогия 

К!раят се наложи 

Незавършена мисия . . 
Крахът на Бюро „Д-р Делиус" 
Безумни напъни 

5 
9 

15 
19 
26 
37 
48 
62 
68 
78 
94 

106 
117 
135 
144 
161 
170 
186 
203 
218 
227 
239 
253 
265 
296 
309 
320 
326 



ГОСП О Д ИН ГОЧ Е В 

БЮРО „Д-Р ДЕЛИ У С" 

Рuаю~ Н ед ялка П опова 

Художник М ар и я Д и ми т ров а 

Худ. редактор В а сил йон ч е в 

Техн. редактор А л е к с а н д ъ р Д и м и т р о в 

Коректори : Е в г ен и я К: р ъ с т а н о в а 

Вел ич ка Г е рова 

Дадена за печат на 10. IV. 1969 г . Печатни ко.111 21 
Издателски коли 15,96. Форыат 84Х 108/ 32 

Поръчка № 74 (2517) 
Поръчка на печатницата № 1281 

ЛГ IV 

Цена 1,26 лв. 

Държ. полиграфически комбинат Д н м и т ъ р Б л а го е R 

Народна култура - София , ул. Гр. Игнатиев 'l-a 




	IMG_20190117_0001
	IMG_20190117_0002
	IMG_20190117_0003
	IMG_20190117_0004
	IMG_20190117_0005
	IMG_20190117_0006
	IMG_20190117_0007
	IMG_20190117_0008
	IMG_20190117_0009
	IMG_20190117_0010
	IMG_20190117_0011
	IMG_20190117_0012
	IMG_20190117_0013
	IMG_20190117_0014
	IMG_20190117_0015
	IMG_20190117_0016
	IMG_20190117_0017
	IMG_20190117_0018
	IMG_20190117_0019
	IMG_20190117_0020
	IMG_20190117_0021
	IMG_20190117_0022
	IMG_20190117_0023
	IMG_20190117_0024
	IMG_20190117_0025
	IMG_20190117_0026
	IMG_20190117_0027
	IMG_20190117_0028
	IMG_20190117_0029
	IMG_20190117_0030
	IMG_20190117_0031
	IMG_20190117_0032
	IMG_20190117_0033
	IMG_20190117_0034
	IMG_20190117_0035
	IMG_20190117_0036
	IMG_20190117_0037
	IMG_20190117_0038
	IMG_20190117_0039
	IMG_20190117_0040
	IMG_20190117_0041
	IMG_20190117_0042
	IMG_20190117_0043
	IMG_20190117_0044
	IMG_20190117_0045
	IMG_20190117_0046
	IMG_20190117_0047
	IMG_20190117_0048
	IMG_20190117_0049
	IMG_20190117_0050
	IMG_20190117_0051
	IMG_20190117_0052
	IMG_20190117_0053
	IMG_20190117_0054
	IMG_20190117_0055
	IMG_20190117_0056
	IMG_20190117_0057
	IMG_20190117_0058
	IMG_20190117_0059
	IMG_20190117_0060
	IMG_20190117_0061
	IMG_20190117_0062
	IMG_20190117_0063
	IMG_20190117_0064
	IMG_20190117_0065
	IMG_20190117_0066
	IMG_20190117_0067
	IMG_20190117_0068
	IMG_20190117_0069
	IMG_20190117_0070
	IMG_20190117_0071
	IMG_20190117_0072
	IMG_20190117_0073
	IMG_20190117_0074
	IMG_20190117_0075
	IMG_20190117_0076
	IMG_20190117_0077
	IMG_20190117_0078
	IMG_20190117_0079
	IMG_20190117_0080
	IMG_20190117_0081
	IMG_20190117_0082
	IMG_20190117_0083
	IMG_20190117_0084
	IMG_20190117_0085
	IMG_20190117_0086
	IMG_20190117_0087
	IMG_20190117_0088
	IMG_20190117_0089
	IMG_20190117_0090
	IMG_20190117_0091
	IMG_20190117_0092
	IMG_20190117_0093
	IMG_20190117_0094
	IMG_20190117_0095
	IMG_20190117_0096
	IMG_20190117_0097
	IMG_20190117_0098
	IMG_20190117_0099
	IMG_20190117_0100
	IMG_20190117_0101
	IMG_20190117_0102
	IMG_20190117_0103
	IMG_20190117_0104
	IMG_20190117_0105
	IMG_20190117_0106
	IMG_20190117_0107
	IMG_20190117_0108
	IMG_20190117_0109
	IMG_20190117_0110
	IMG_20190117_0111
	IMG_20190117_0112
	IMG_20190117_0113
	IMG_20190117_0114
	IMG_20190117_0115
	IMG_20190117_0116
	IMG_20190117_0117
	IMG_20190117_0118
	IMG_20190117_0119
	IMG_20190117_0120
	IMG_20190117_0121
	IMG_20190117_0122
	IMG_20190117_0123
	IMG_20190117_0124
	IMG_20190117_0125
	IMG_20190117_0126
	IMG_20190117_0127
	IMG_20190117_0128
	IMG_20190117_0129
	IMG_20190117_0130
	IMG_20190117_0131
	IMG_20190117_0132
	IMG_20190117_0133
	IMG_20190117_0134
	IMG_20190117_0135
	IMG_20190117_0136
	IMG_20190117_0137
	IMG_20190117_0138
	IMG_20190117_0139
	IMG_20190117_0140
	IMG_20190117_0141
	IMG_20190117_0142
	IMG_20190117_0143
	IMG_20190117_0144
	IMG_20190117_0145
	IMG_20190117_0146
	IMG_20190117_0147
	IMG_20190117_0148
	IMG_20190117_0149
	IMG_20190117_0150
	IMG_20190117_0151
	IMG_20190117_0152
	IMG_20190117_0153
	IMG_20190117_0154
	IMG_20190117_0155
	IMG_20190117_0156
	IMG_20190117_0157
	IMG_20190117_0158
	IMG_20190117_0159
	IMG_20190117_0160
	IMG_20190117_0161
	IMG_20190117_0162
	IMG_20190117_0163
	IMG_20190117_0164
	IMG_20190117_0165
	IMG_20190117_0166
	IMG_20190117_0167
	IMG_20190117_0168
	IMG_20190117_0169
	IMG_20190117_0170
	IMG_20190117_0171

