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БНТ вече работи по заснемането на трети сезон на документалната поредица „Отворени
досиета”, посветена на жертвите на тоталитарния комунистически режим, научи desebg
.
com.

Зелена светлина на единствената по рода си документална продукция в България, в
чиито център са хора, преживели различни репресии по време на управлението на БКП,
е дадена малко преди избора на нов генерален директор на БНТ през юли тази година,
когато и.д. генерален директор е настоящият шеф на националната телевизия Емил
Кошлуков.

Независимо от незавидно финансово състояние БНТ ще представи нови шест
документални филма от третия сезон на „Отворени досиета” тази есен в пика на
отбелязването на 30-годишнината от рухването на комунистическата диктатура и
началото на демократичните промени у нас. Първият филм се очаква да бъде излъчен
на 10 ноември, а останалите в следващите пет поредни недели.

Макар и нискобюджетна продукция „Отворени досиета” на БНТ се ползва с висок
зрителски рейтинг, особено при излъчването на втория сезон през 2017 г., защото
засяга невралгичен проблем – съдбата на жертвите на комунизма, тема, която почти
отсъства от съдържанието на днешните медии, в частност от българските телевизии.

В новия трети сезон ще бъдат показани съдбите на различни българи и българки,
които са преживели различни видове репресии и са платили висока цена за свободата,
някои от които я намират далеч от комунистическа България.

Поредицата за първи път ще покаже невероятния живот на син на собственик на
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букволеярна фабрика в столицата, оцелял в четири концлагера, изселен завинаги извън
София и успял да избяга в Австрия.

Също за първи път ще бъде разказана историята как комунистическите репресии се
отразяват върху семейството на един от първите началници на Държавна сигурност,
подложен на инквизиции от самата ДС, след като е обявен за враг с „партиен билет”.
Той оставя уникални мемоари за истинското лице на режима на БКП, които
наследниците на компартията и ДС и днес отбягват да споменават.

В поредицата е засегната и темата за горянското съпротивително движение, като ще
бъдат показани и наследници на горяните от Сливенско и по-конкретно дъщеря на
горянин от четата на легендарния командир на Втора Сливенска чета Георги Стоянов –
Търпана.

В новия сезон зрителите ще проследят и съдбата на децата на заможните селяни, които
след 9 септември 1944 г. носят от невръстна възраст комунистическото клеймо, че са
синове и дъщери на кулаци и врагове на „народната власт”.

Документалната поредица хвърля и светлина върху изфабрикуването на тежки
присъди за несъществуващи престъпления до самия край на режима в казармата през
80-те години на миналия век.

В третия сезон зрителите ще мога да видят и разказа за комунистическия режим на
един български журналист, осъден задочно като „невъзвращенец” и работил в една от
западните радиостанции, които БКП и ДС са обявили за „вражески”.

В новият сезон режисьорите, които работят по документалните филми са Димитър
Коцев – Шошо, Николай Василев и Павел Веснаков, участвали в създаването на филми и
в предните сезони.

Първият сезон на „Отворени досиета” беше излъчен през 2014 г. В основа на идеята за
документалната поредица е Катя Атанасова, продуцент в БНТ, а сценарист е

2/3

БНТ стартира заснемането на 3-ти сезон на „Отворени досиета” – поредицата за жертвите на комуни
Написано от Държавна сигурност.com
Събота, 05 Октомври 2019 20:09

журналистът Христо Христов.

Националната телевизия ще припомни първите два сезона на „Отворени досиета” по
БНТ 2 от 8 ноември тази година от 17.30 ч., като ще излъчи общо 12-те филма от първи
и втори сезон всеки петък от тази дата и в този час.
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