Протоколите и решенията на Политбюро на ЦК на БКП вече са в интернет
Написано от Христо Христов
Понеделник, 10 Септември 2012 13:46

Общо 2459 протоколи и решения на Политбюро на ЦК на БКП, от които близо 900
секретни, вече са достъпни чрез интернет.

Това съобщи председателят на Държавна агенция „Архиви” (ДАА) доц. Мартин Иванов
днес на пресконференция, на която представи първия дигитален проект на
държавните архиви.

Документите на висшето ръководство на БКП са достъпни на следния адрес:

http://www.archives.bg/politburo/

Както Мартин Иванов заяви в интервю за desebg.com това е първата крачка към
дигиталната революция в българските държавни архиви. Документите на Политбюро
обхващат периода 1944-1989 г. Председателят на ДАА посочи, че Политбюро на БКП е
най-тесният ръководен орган на висшия ешелон на комунистическата партия. То, а не
правителството е вземало важните решения по време на комунизма.

За 45 години едва 55 партийни ръководители са били негови членове. Сред тях са
Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков, Тодор Живков, Людмила Живкова,
Огнян Дойнов, ген. Добри Држуров и др. За всички членове на Политбюро сайтът
предлага подробни биографични справки.
.
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Публикуваните онлайн документи на Политбюро са систематизирани по години,
хронология и степен на секретност. Секретните протоколи и решения на висшия партиен
орган са известни като „Б” решения, а явните като „А”.

Според председателя на ДАА документите показват, че Политбюро се е занимвало с
всякакви въпроси - от тези, които са били важни за държавата до такива като цената
чорапогащите или отдаването на персонални пенсии на активни борци.

Мартин Иванов посочи, че всички публикувани документи са снабдени с воден знак на
ДАА, но могат да се ползват и публикуват свободно. Същото важи и за снимките в
специалната галерия на сайта, която съдържа близо 400 фотографии.

„Нашата задача е не само да съхраняваме държавните архиви като институция, но и да
ги направим по-достъпни за обществото. Именно чрез дигитализирането им правим
това”, посочи той.

Председателят на ДАА изрази съжаление, че в България няма асоциация на учителите,
която да популяризира достъпа до архивите на Политбюро, но отбеляза, че агенцията е
отворена за всякакви предложения, които да помогнат продуктите на дигиталната
революция в държавните архиви да стигнат до повече хора.

На 4 октомври 2012 г. ДАА представи друг свой сайт, в който ще станат достъпни чрез
интернет личните досиета на хората, които са участвали в Балканската и
Междусъюзническата война. В началото на следващата година ще бъдат качени в
интернет полицейските досиета отпреди 9 септември 1944 г., на известни български
личности, сред които Тодор Живков, Никола Вапцаров и др.
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Аудиозапис на изложението на председателя на Държавна агенция "Архиви" доц.
Мартин Иванов на пресконференцията на 10 септември 2012 г.
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Мартин Иванов съобщи още, че предстои обработването и огласяването на получените
копия от български архиви, задигнати от СССР след окупацията преди 68 години,
които бяха изискани от правителството преди няколко години.

Председателят на ДАА информира, че е изпратил предложение за създаване на Музе
й на Държавна сигурност
в подземията на агенцията на ул. „Московска” 5, които навремето са използвани като
места за арести и изтезания от ДС. Бюджетът за подобен музей е около 1 млн. и 750
хил. лв. Неотдавна по време на официалното си посещение в Германия
президентът Росен Плевнелиев подкрепи идеята
и я сподели пред германския си колега Йоаким Гаук.
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