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Днес, 24 януари 2021 г. сайтът desebg.com отбелязва своята 10-годишнина от
създаването си.

На тази дата през 2011 г. като негов основател публикувах първия материал –
програмната статия „Бъдеще, зависимо от миналото на комунизма“ , в която
представих целите на проекта и пътищата, по които ще работя, за да бъдат те
постигнати.

С всекидневна упоритост, труд и последователност днес, десет години по-късно, мога
да кажа на вас – читателите на desebg.com, че за това време сайтът се утвърди като
платформата с най-много систематизирани публикации, свързани с различни проблеми
на тоталитарното комунистическо минало.

Над 4600 публикации

На него към днешна дата може да прочетете общо 4645 статии. Desebg.com е
единствената онлайн платформа, на която системно се публикуват онлайн документи за
комунистическия период, които вече надхвърлят 700 архивни материали.

1/5

10 години с desebg.com
Написано от Христо Христов
Неделя, 24 Януари 2021 12:11

Сайтът е единственото място, на което може да се запознаете с над 240 заглавия от
антитоталитарната литература, с важни мемоари на жертвите на комунистическия
режим, както и с различни документални изследвания за периода 1944-1989 г., правени
през последните 30 години, а също така и с поредици и документални сборници по тази
тема.

Всичко това е подредено и представено по подходящ и удобен за читателите начин в б
иблиотеката на desebg.
com
.

Само на сайта може да намерите колекция от изследвани и анализирани досиета на
агенти на комунистически служби в дипломацията, както и онлайн досиета на други
ключови фигури от прехода, като например многотомното досие на Ахмед Доган и др.

Отразяване на дейността на Комисията по досиетата

На desebg.com може да се запознаете с информации за всички решения на Комисият
а по досиетата
през последните 10 години, с които тя е разкривала принадлежността към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на БНА на хиляди сътрудници на тоталитарните
служби, заемали или заемащи различни ръководни постове в обществения и
политически живот след 10 ноември 1989 г. до днес.

И не само това, desebg.com отразява цялостния процес на разкриване на
сътрудниците на ДС и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА,
проблемите, свързани с него, като опитите за блокиране на този процес.

Отделно на сайта може да намерите информация за цялостната дейност на Комисията
по досиетата – от нейните изследователски и международни инициативи, до
функционирането на създадения от независимия държавен орган Централизиран архив
за документите на тоталитарните служби.
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Декомунизацията в образованието

Desebg.com е единственото място, на което ще откриете подробна информация за
целия извървян път в България
, свързан с проблема за изучаването на комунистическия режим в училище. Процес на
декомунизация в образованието, който продължи да среща открита съпротива дори и
след като МОН прие през 2018 г. нова учебна програма, в която за първи път се
предвиди периодът 1944-1989 г. да се изучава в самостоятелен раздел с нови знания и
термини.

Тук е документирана и обществената съпротива срещу опита да бъде подменен духа на
програмата в някои от новите учебници по история за 10 клас през 2019 г. с
фалшификации, манипулации и пропускане на важни факти и характеристики за
комунистическия режим.

Също така сайтът предлага и важни документални разследвания, свързани с периода
на тоталитарното управление на БКП.

Къде се чете desebg.com?

Сайтът отдавна е разпознаваем на шестте континента, като най-четен е в Европа и
Северна Америка.

Около 80% от читателите на desebg.com са от България. Най-значими посещенията има
в София, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград и другите областни градове, както и в
някои по-големи населени места.

Останалите около 20% от читателите са извън България, като най-много посещения са
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регистрирани в САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Турция и др.

Профилът на посетителите

Профилът на читателите показа, че около 70% от тях са на възраст между 17 и 35
години. Това са млади и активни хора, които търсят информация за миналото, четат
документите за и от Държавна сигурност, следят разкриването на сътрудниците на
тоталитарните служби от Комисията по досиетата, както и се интересуват от нейната
изследователска дейност.

Около 60% от всекидневните читатели формират постоянно ядро на посетителите,
които се връщат в сайта на следващия ден.

Благодарности

Скъпи читатели на desebg.com, благодаря ви, че сме заедно по пътя за преодоляване
на проблемите на комунистическото минало и неговите зависимости, както и на
преосмислянето им.

Често през изминалите години съм се връщал към думите на Джордж Оруел: „който
контролира миналото, контролира бъдещето” и съм размишлявал колко важно е да се
знае истината за комунистическото минало, чиито сенки и манталитет виждаме и днес.

Времето недмусмислено показа, че битката за бъдеще без влияние на наследството на
тоталитарния режим и неговите метастази съвсем не е спечелена и имаме още много
работа за вършене.
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Признателен съм на всички онези хора, които през изминалите години бяха дарители на
сайта ( виж първите дарители – ТУК ) и ми помагаха да върша своята
журналистическа и изследователска дейност.

Не отбелязвам техните имена, тъй като нямам изричното им съгласие за това, но на
всичките съм им особено благодарен за жеста им, който високо ценя!

Ще си позволя да отлича подкрепата на евродепутата Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП),
който прави това от самото създаване на сайта, като част от последователната му
подкрепа на различни инициативи за преосмисляне на комунистическото минало и
убедеността му за тяхната необходимост и полза за обществото.

Благодаря и на моя разработчик и администратор, който създаде визуално сайта и го
поддържа технически (от съображения за сигурност не споменавам името му).

Скъпи читатели, това, което мога да ви обещая днес, е, че ще продължа бъда
последователен в списването на desebg.com със същия труд и упоритост, вложени в
началото, защото отдавна това за мен се е превърнало в кауза, а не задължение или
просто работа.

Господ да ви пази и закриля!

Христо Христов, основател на desebg.com
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