Китайският комунистически вирус не спря интереса на гражданите към архивите на ДС
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Китайският комунистически вирус (ковид-19) не успя да спре интереса на гражданите
към архивите на репресивния апарат на БКП през изминалата година.

Това показват отчетните доклади на Комисията по досиетата за дейността през 2020
г., публикувани на страницата на независимия държавен орган.

Въпреки условията на пандемия и ограничителните мерси, наложени с нея, близо 600
души са посетили обществената читалня на Комисията, за да се запознаят с
интересуващи ги архивни материали на Държавна сигурност или разузнавателните
служби на БНА.

Това е почти наполовина от предходните години, но трябва да се отчете тежката
ситуация, предизвикана от китайския комунистически вирус в целия свят, включително и
в България, който даде отражение и върху дейностите, свързани с присъствие и
публичност.

В своите два отчетни доклада (през месеците юли и декември), с които Комисията се
отчита пред Народното събрание, независимият държавен орган е посочил следната
статистика.
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За първия отчетен период (20 декември 2019 г. – 20 юли 2020 г.) са подадени общо 1
046 заявления, в това число по електронен път 247 броя. Те са систематизирани така:
- за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни починали близки
по права линия до втора степен – 923 броя;
- във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица – 35 броя;
- за изследователска и проучвателна дейност – 88 броя.

За този период Комисията отчита общо 933 броя преписки, свързани с достъп до
документите на тоталитарните комунистически служби, както следва:
- преписки на 201 лица във връзка с подадени заявления са изпратени писма с
покана за запознаване с налични архивни материали, които ги касаят;
- на 705 лица са изпратени писма, че след извършена проверка в архива не са
открити материали по тяхното заявление;
- по искане на 27 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна
репресия.

Посещения в читалнята на Комисията за периода декември 2019 – юли 2020 г. са
направили 319 лица.

В същия период в Комисията са прегледани и анонимизирани документи с информация
за трети лица по смисъла на Закона за защита на личните данни – 35 667 листа.

Предоставени са копия от архивни документи – 59 073 листа:
- на хартиен носител – 2 116 листа;
- на електронен носител – 56 957 листа;
- копия филми на електронен носител – 1 филм.

За периода 20 юли 2020 г. – 30 ноември 2020 г. в Комисията по досиетата са общо 434
броя заявления. Те се разпределят така:
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- за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни починали близки
по права линия до втора степен – 356 броя;
- във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица – 12 броя;
- за изследователска и проучвателна дейност – 66 броя.

Приключени са общо 370 броя преписки:
- на 135 лица във връзка с подадени заявления са изпратени писма с покана за
запознаване с налични архивни материали, които ги касаят;
- на 226 лица са изпратени писма, че след извършена проверка в архива не са
открити материали по тяхното заявление;
- по искане на 9 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна
репресия.

Читалнята на Комисията на ул. „Врабча“ 1 е посетена от 264 души.

Прегледани и анонимизирани документи с информация за трети лица – 35 410 листа.

Предоставени са копия от архивни документи – общо 60 441 листа:
- на хартиен носител – 902 листа;
- на електронен носител – 59 539 листа.

За изминалата 2020 г. съвсем естествено прави впечатление ръста в подадените
заявления по електронен път, както и на изготвените от Комисията дигитални копия на
архивите документи, поръчани от гражданите.
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