Архивът на ДС вече надхвърли 14 километра
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 28 Декември 2017 15:54

Документите на тоталитарните комунистически служби (бившата Държавна сигурност и
Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА) вече надхвърлят 14
километра.

Това стана ясно от доклада за дейността на Комисията по досиетата в периода
юли-декември 2017 г., внесен от нея в Народното събрание и публикуван на сайта на
независимия държавен орган
.
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В отчета си Комисията посочва, че в Централизирания архив за документите на
тоталитарните служби, изграден в гр. Банкя и функционираш от 2011 г. насам се
съхраняват около 14 348 линейни метра архиви на ДС и разузнавателните служби на
Българската народна армия.

Освен тях в Централизирания архив се съхраняват и 2 595 422 броя карти и картони,
както и следните носители на архивна информация:
- филмирани документи – 14 348 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.

За второто полугодие на 2017 г. Комисията е прибрала в архива още 1 279 архивни дела
(документи на хартиен носител) и 1 картон, с източник както следва:
- МВР – 1 244 броя архивни дела;
- Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – 31 броя архивни
дела;
- Министерство на правосъдието – 3 архивни дела и 1 картон;
- ДАНС – 1 архивно дело.

За периода 1 юли 2017 г. до 30 ноември 2017 г. са сканирани и копирани общо 1 941
архивни дела или 113 690 листа.

По линия на изграждане на дигитален архив на Комисията са сканирани 39 архивни
дела или 9 661 листа от фонд 22 на МВР (Шесто управление на ДС за борба с
идеологическата диверсия, б.а.).
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