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Един милион архивни единици от архива на бившата Държавна сигурност са предадени
на комисията по досиетата. Това обяви вицепремиерът и министър на вътрешните
работи Цветан Цветанов при откриването на конференцията „Демокрацията се нуждае
от истината: за отношението към досиетата на бившите тайни служби”, организирана от
фондация „Конрад Аденауер”, която се провежда днес в Гранд хотел „София”.

Физическото прехвърляне на архива на ДС в комисията по досиетата беше задължение
по закона за досиетата от декември 2006 г., но процедурата стартира едва при екипа на
министър Цветанов през април миналата година.

Към момента на комисията по досиетата са предадени на 100 процента всички
документи на Държавна сигурност в областните дирекции на МВР, обяви по време на
конференцията зам.-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Той беше
натоварен през 2010 г. от министър Цветанов с организацията по прехвърлянето на
архива на ДС.

По думите му около 170 000 архивни единици остава да бъдат прехвърлени до края на
лятото на комисията. По този начин МВР окончателно ще изпълни задължението по
закона по предаването на архивите на ДС.

„България не успя да създаде административен капацитет на дипломацията и се оказа,
че над 45 процента от дипломатите са били свързани с Държавна сигурност,
включително и много действащи в момента посланици, които генерират това лице”,
посочи министър Цветанов. Според него това не трябва да продължава.

Вътрешният министър обясни, че в МВР за всяко назначение на ръководен пост от
началник на сектор нагоре вече се извършват предварителна проверка за
принадлежност от комисията по досиетата. Тази процедура е залегнала и с промени в
Правилника за приложение на Закона за МВР.
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Цветанов посочи, че е важно да се знае политическата сила на Държавна сигурност по
време на прехода и по какъв начин тя е манипулирала, владяла и уронвала хиляди
човешки съдби в България.

„Защо не бяха отворени досиетата по-рано, къде отиде политическата воля на
управляващите вдясно в предишните години, дали не участвахме в сценарий на ДС да
се създаде политически елит, част от който да е това, което се наричаше Държавна
сигурност”, посочи още Цветанов.

Гостът на конференцията Йоахим Фьорстер, началник отдел в комисията по досиетата
на бившата ГДР посочи, че в момента в Германия се обсъжда продължаване с 5 години
дейността на закона за досиетата и разширяване на неговото приложение.
.
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