Архивът за документите на Държавна сигурност продължава да се попълва
Написано от Христо Христов
Понеделник, 30 Декември 2019 18:12

Централизираният архив за документите на тоталитарните комунистически служи,
изграден от Комисията по досиетата в гр. Банкя, продължава да се попълва.

Това става ясно от отчетните доклади на независимия държавен орган, представени в
Народното събрание, пред което се отчита два пъти в годината (докладите са
публикувани на
сайта
на Комисията
).

Преди Коледните празници Комисията е внесла доклада за своята дейност през
второто полугодие и това дава възможност за обобщаване на работата ѝ през
изминаващата година.

МВР, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Държавна
агенция „Архиви” са институции, които продължават да предават на Комисията по
досиетата документи, свързани с Държавна сигурност или разузнавателните служби на
БНА.

През първите шест месеца на годината в Комисията са приети общо 470 архивни дела
и 2 картона (документи на хартиен носител) и 177 микрофиша от следните източници:
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- МВР – 184 броя архивни дела;
- Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – 190 броя архивни
дела и 177 микрофиша;
- Министерство на правосъдието – 2 архивни дела и 2 картона;
- ДА „Архиви” – София – 94 архивни дела.

През второто полугодие Комисията е приела още 222 архивни дела (документи на
хартиен носител) и 129 микрофиша, от следните източници:
- МВР – 85 броя архивни дела;
- Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – 136 броя архивни
дела и 129 микрофиша;
- Министерство на правосъдието – 1 архивно дело.

Така съхраняваните архивни документи към края на 2019 г. в Централизирания архив в
Банкя възлизат на:
- документи на хартиен носител – 1 512 736 архивни дела, съставляващи около 14
433 линейни метра и 2 595 426 броя карти и картони;
- филмирани документи – 14 788 броя;
- документи на електронен носител (CD) – 253 броя;
- филмови материали – 3778 броя ролки с учебни филми от областните дирекции на
МВР – Враца, Русе и архивна база Симеоново;
- видеокасети – 402 броя.

Комисията по досиетата изгради Централизирания архив за документите на
тоталитарните комунистически служби през 2011 г., който е едно от най-модерните
архивохранилища в Централна и Източна Европа.

В него вече се съхраняват над 14 километра архивни документи на репресивния апарат
на БКП.
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