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Вместо предислоВие

през октомври 2000 година командировката на първия 
секретар на постоянното представителство на русия в ооН 
сергей олегович третяков приключва. Но когато идва време 
да се върне в москва, той заедно със семейството си изчезва 
от полезрението на руските дипломати в Ню Йорк. по тра-
диция руското посолство изпраща до американските власти 
питане какво е станало с третяков, дали се намира на тери-
торията на сАЩ и ако да, дали е доброволно и какви са пла-
новете му. Но официалните американски представители не 
дават отговор на тези въпроси.

едва на 31 януари 2001 година говорителят на държавния 
департамент на сАЩ ричард Баучър дава брифинг пред жур-
налистите и съобщава, че през октомври миналата година ру-
ският дипломат сергей третяков се свързал с представители 
на американските власти и изразил желание да остане в сАЩ. 
На въпроса дали третяков е поискал политическо убежище и 
дали е възможен т.нар. консулски достъп до него, ричард Ба-
учър не отговаря. той посочва, че не може да говори за това, 
тъй като „има много стара практика – дела от подобен вид да 
не се коментират“. А на уточняващия въпрос „от какъв вид?“, 
просто отговаря „от такъв вид“.

тази позиция на държавния департамент води журнали-
стите до заключението, че в действителност третяков не е 
бил обикновен дипломат, а сътрудник на руското разузнаване 
(сВр1 или ГрУ2), който е действал в Ню Йорк под дипломати-
ческо прикритие. трябва да отбележим, че в последно време 
много руски дипломати, работили в международни организа-

1 служба за външно разузнаване – Бел. прев.
2 Главно разузнавателно управление – Бел. прев.
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ции по руската квота, след изтичане на тяхната командиров-
ка остават в чужбина като волнонаемни служители, като не 
крият това от бившите си колеги. Например само за две годи-
ни – от 1991 до 1993-та – в сАЩ остават петнадесет руски 
дипломати.

Впрочем шумът около съдбата на третяков щеше да стих-
не много скоро, но на 18 февруари 2001 година ФБр арестува 
своя специален агент робърт Хансен, обвинен, че е работил 
за съветското, а след това за руското разузнаване. този факт 
потвърждава предположението на журналистите, че третяков 
не е бил „чист“ дипломат, а е бил сътрудник на сВр, който си 
е „купил“ американското гражданство с цената на предател-
ство.

разобличаването на поредната руска „къртица“ в амери-
канските спецслужби принуждава директора на ФБр луис 
Фрий да даде пресконференция на 20 януари. с нервни тикове 
на лицето той заявява, че случилото се е „един от най-сериоз-
ните случаи на шпионаж в историята на сАЩ“ и че постъпка-
та на Хансен е „най-чудовищното предателство, което човек 
може да си представи“.

думите на шефа на ФБр са подкрепени и от председате-
ля на сенатската комисия по разузнаването ричард Шелби, 
който в интервю за агенция „Асошиейтед прес“ заявява, че 
Хансен е причинил огромни щети на сАЩ. „това е много, 
много сериозен случай на шпионаж – казва той. – става дума 
не просто за агент, а за ветеран на ФБр, който се е занимавал 
с контраразузнаване много дълго време. той знае много. и 
може да съобщи много ценни сведения.“

Не остава настрана дори американският президент джор-
дж Буш-младши. На 20 февруари по време на полет към те-
неси той с присъщата му прямота заявява от борда на прези-
дентския самолет „еър форс 1“: „това е тежък ден за всички 
работници в специалните служби“. освен това Буш-младши 
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обещава, че всички потенциални предатели ще бъдат „залове-
ни и наказани“, и нарежда да бъде създадена специална коми-
сия начело с Уилям Уебстър (бивш шеф и на ЦрУ, и на ФБр) 
за проверка на надеждността на организационната структура 
на ФБр.

делото Хансен предизвиква изключително жив интерес не 
само в сАЩ и русия, но и в целия свят. За всички предста-
вляват интерес не толкова тайните, които издава той, а причи-
ните, които са го подтикнали да извърши това предателство. 
още повече, че според бившите колеги на Хансен той най-
малко е можело да бъде заподозрян в измяна.

В настоящата книга ще се постараем да разкрием тези при-
чини. Но за да разберем защо делото Хансен предизвиква 
такъв резонанс в сАЩ, смятаме за необходимо да разкажем 
както за структурата на американската разузнавателна общ-
ност, така и за някои предшестващи случаи на вербуване на 
американски агенти от съветското, а по-късно от руското раз-
узнаване.



ГлАВА 1

АмериКАнсКАтА рАзузнАВАтелнА 
общност: история и струКтурА

У читателите може да се създаде не съвсем вярна предста-
ва кой в сАЩ се занимава с разузнаване. Наистина на всич-
ки е известно за съществуването на ЦрУ. повечето знаят и 
за съществуването на ФБр. Но малцина ще могат да назоват 
такива големи и влиятелни специални служби, като АНс3 и 
рУмо4. А че освен изброените организации с разузнаване 
в сАЩ се занимават още дузина ведомства, знаят само спе-
циалистите, както и онези, които се интересуват сериозно от 
историята на разузнаването.

разузнавателна общност е приетото в сАЩ официално 
наименование на съвкупност от всички ведомства, занимава-
щи се с разузнаване и контраразузнаване. основите на струк-
турата на общността са заложени със Закона за национална 
сигурност, приет на 26 юли 1947 година. сега в разузнавател-
ната общност влизат много организации.

– Централно разузнавателно управление

Към Министерството на отбраната има 8 организации, 
включително

– разузнавателно управление на министерството на от-
браната,

– Агенция за национална сигурност,
– разузнавания на родовете войски (сухопътни, Вмс, 

ВВс) и други.
3 АНс – Агенцията за национална сигурност. – Бел. прев. 
4 рУмо – разузнавателно управление на министерството на отбра-

ната. – Бел. прев.



8 Александър Колпакиди

Емблемата на Разузнавателната общност на САЩ.

Към Министерството на правосъдието:
– Федерално бюро за разследване
– Управление за борба с наркотиците

свои секретни служби имат държавният департамент, ми-
нистерството на финансите, министерството на енергетиката.

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) не вли-
за в състава на нито едно от американските министерства и е 
подчинено директно на президента на сАЩ. Управлението за 
борба с наркотиците в оперативен план е подчинено на ФБр.

Как е организирано управлението на този конгломерат от 
служби?
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Американската разузнавателна общност.

основните направления на практическата дейност на разуз-
навателната общност се определят от президента на сАЩ и от 
Съвета за национална сигурност (СНС). те одобряват всички 
важни тайни операции, извършвани от специалните служби, 
понякога са техни инициатори и следят за тяхната реализация.

освен сНс към президента на сАЩ има съвещателни ор-
гани. преди всичко това е Президентският консултативен 
съвет за външно разузнаване (ПКСВР), създаден на 6 февру-
ари 1956 година от президента Айзенхауер.

Членове на консултативния съвет са 19 „видни граждани“, 
поканени от страната, а не от правителствените структури. 
по-късно американският журналист Боб Удуърт ги определя 
като „надпартийна група“ влиятелни старци, пред които Бе-
лият дом се чувства задължен“.
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