Над 1,5 милиона архивни материали на ДС събра Комисията по досиетата в Централизирания архив
Написано от Христо Христов
Понеделник, 28 Декември 2020 17:17

И през изминалата 2020 година Комисията по досиетата продължи събирането на
документи на тоталитарните комунистически служби, като в изгладения от нея
Централизиран архив в гр. Банкя вече се съхраняват 1 515 727 архивни дела.

Това става ясно от отчетния доклад на независимия държавен орган, внесен в
Народното събрание през този месец и публикуван на страницата на Комисията .

Въпросните над 1,5 милиона архивни материали представляват около 14 460 линейни
метра и 2 595 435 броя карти и картони.

По вид на документите те са систематизирани в Централизирания архив така:

- документи на хартиен носител – 1 515 727 архивни дела;
- филмирани документи – 15 066 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.
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През 2020 г. Комисията е приела следните архивни материали. За периода 1 декември
2019 г. до 03 юли 2020 г. (първия отчетен период) са приети 2 297 архивни дела
(документи на хартиен носител), 152 микрофиша и 8 картона с източник, както следва:
- МВР – 2 068 броя архивни дела и 8 картона;
- Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – 167 броя архивни
дела и 152 микрофиша;
- Държавна агенция „Архиви” (Държавния военен архив – Велико Търново) – 62
броя архивни дела.

За втория отчетен период (3 юли 2020 г. до 30 ноември 2020 г.) са приети 694 архивни
дела (документи на хартиен носител), 126 микрофиша и 1 картон с източник, както
следва:
- МВР – 542 броя архивни дела, в това число 489 броя архивни дела от ДАТО;
- Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – 126 броя архивни
дела и 126 микрофиша;
- Държавна агенция „Архиви” (ДВИА – Велико Търново) – 25 броя архивни дела;
- Министерство на правосъдието – 1 брой архивно дело и 1 брой картон.

По закон Комисията по досиетата е длъжна да събере в един архивен фонд всички
документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 9 септември 1944 – юли 1991 г.

През 2011 г. Комисията откри изградения от нея Централизиран архив в гр. Банкя, едно
от най-модерните архивохранилища в Източна Европа.

Най-голямото предаване на архивни материали на репресивния апарат на БКП бе
осъществено през 2010-2011 г. по време на първото правителство на ГЕРБ от страна на
МВР с министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и зам.-министър Веско Вучков,
натоварен с осъществяване на прехвърлянето на над 1 милиона архивни единици на ДС
на Комисията по досиетата.
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