Близо 13 километра документи на Държавна сигурност прибра комисията по досиета
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Около 13 километра представляват вече документите на бившата Държавна сигурност,
които са събрани в изградения от комисията по досиета Централизиран архив в Банкя.

Това стана ясно от внесения в парламента отчетен доклад за дейността на
независимия държавен орган в периода 20 юли 2012 г. – 20 декември 2012 г.

В цифрово изражение в архива в Банкя се съхраняват към момента следните
документи:
.

- Материали на хартиен носител – 1 458 431 архивни дела (около 12 979 линейни
метра) и 2 046 303 броя архивни единици от справочни картотеки;
- Негативи на филмови документи – 5651 броя;
- Документи на електронен носитер – 252 броя;
- Филмови материали – 3778 ролки с учебни материали от областните директии на
МВР;
- Видеокасети – 402 броя.

От юли 2012 г. насам комисията е продължила приемането на архивни документи от
различни институции, се разбира то доклада й. От областните дирекции на МВР са
приети общо 395 720 броя паспортни преписки и 833 503 броя карти и картончета.

От МВР за района на София са приети 173 834 парспортни преписки и 2516 дела с
гранично-контролни листа. През последните шест месеца комисията е приела и 2148
лични кадрови дела (досиета на кадровите служители в Държавна сигурност).
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От Националната разузнавателна служба (НРС) са прибрани 3965 броя литерни дела,
593 лични кадрови досиетата и 136 броя други дела от вече приети архивни фондове.
Председателят на комисията Евтим Костадинов посочва в доклада, че с всички тези
документи от НРС е приключил процесът по предаването и приемането на архива на П
ърво главно управление
на ДС (разузнаването).

От юли 2012 г. насач от Министерството на отбраната – служба „Военна информация”
са приети 447 броя архивни документи на военното разузнаване. От Министерството на
правосъдието са приети 15 броя архивни документи.

Общо за отчетения период комисията е приела на хартиен носител 576 859 архивни
дела и 833 503 броя материали от справочни картотеки.

Напредва работата и по изграждане на дигитализиран архив на документите на
комунистическите тайни служби. От юли 2012 г. до 20 декември 2012 г. са сканирани
4017 архивни дела, представляващи 92 778 листа. От микрофилмирани документи са
прехвърлени на хартиен носител 6751 листа. Реставрирани са 718 листа от архивни
регистри, 589 листи от архивни дела и 557 архивни картони.

По искане на граждани комисията е представила общо 19 024 листа копия на архивни
документи. На електронен носител на граждани са предоставени 454 листа архивни
материали.
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