28 години след краха на комунизма хората не спират да се интересуват от документите на ДС
Написано от Христо Христов
Неделя, 31 Декември 2017 08:36

Близо 30 години след краха на комунистическия режим в България хората не престават
да се интересуват от архивите на репресивния апарат на Българската комунистическа
партия.

Това показват отчетните доклади на Комисията по досиетата за 2017 г . През
изтичащата година 1455 души са посетили читалнята на независимия държавен орган,
осигуряващ достъпа до документите на тоталитарните комунистически служби. Едно от
основните задължения на Комисията по закон е да съхранява архивите на
тоталитарните служби и да осигурява достъп до тях.

След 2014 г. читателският интерес към архивите на Държавна сигурност е траен.
Статистиката показва, че през 2014 г. читалнята е ползвана от 859 души. През 2015 г. те
са били 1814 души, а през 2016 г. – 1565 души.

За периода юли-ноември 2017 г. общо 634 граждани са се възползвали от правото да се
запознаят с документи на ДС или разузнавателните служби на БНА. За първото
полугодие това са направили 821 души.

През 2017 г. са подадени общо 1717 заявления за достъп, съответно 589 броя през
второто полугодие и 1128 броя през първото полугодие (цифрата на подадените
заявления е по-голяма от гражданите, ползвали читалнята, защото не всички са искали
да четат материалите в нея, б.а.).

Най-голям е броят на заявленията от хора, които са потърсили документи за себе си или
за свои близки – общо 1442. Съответно 977 заявления през първото полугодие и 465 –
през второто.
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Общо 60 заявления са подадени за достъп до документи във връзка със Закона за
политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Съответно 34 през
първото полугодие и 26 през второто.

Значителен е и изследователския интерес към архивите на комунистическите служби.
През 2017 г. в Комисията по досиетата са подадени общо 215 заявления. Съответно 117
през първите шест месеца и 98 през вторите шест месеца. Тази цифра за 2016 г. е 208
заявления, подадени с изследователска цел.

През 2017 г. в резултат на дългогодишни изследвания излязоха две от най-интересните
проучвания през последните години – книгата „Бивши хора” на проф. Вили Лилков и
журналиста Христо Христов и книгата „Концлагерът Белене 1949-1987” на основателя
на сайта „Декомунизация” Борислав Скочев.
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