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ГЕОРГИЕВ, АСЕН КАЛЕВ .................................................................................. 180
ГЕОРГИЕВ, БОРИС ХАРАЛАМПИЕВ ............................................................... 181
ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ .................................................................. 181
ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ......................................................................... 183
ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР (Димитър Георгиев Василев)...................................... 184
ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР АНАНИЕВ ................................................................... 185
ГЕОРГИЕВ, КОНСТАНТИН ТОДОРОВ............................................................. 186
ГЕОРГИЕВ, КОСТА (Константин Георгиев Костов) ......................................... 186
ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ПЕНЧЕВ ............................................................................ 187
ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ТОМОВ.............................................................................. 187
ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН (Любен Георгиев Христов-Юскеселиев) ........................ 188
ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА ИЛИЕВ ............................................................................ 189
ГЕОРГИЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ................................................................. 190
ГЕОРГИЕВ, ПЕНЧО (Пенчо Георгиев Попстоянов).......................................... 190
ГЕОРГИЕВ, СТЕФАН СТОЯНОВ ....................................................................... 191
СЕМЕЕН ФОНД ГЕОРГИЕВИ, ЕВЛОГИ И ХРИСТО ...................................... 192
ГЕОРГОВ, ИВАН АНДРЕЕВ................................................................................ 193
ГЕРАЙ, Върбишки султани ................................................................................... 194
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ГЕРАСИМОВ, ЕНЧО АТАНАСОВ ...................................................................... 195
ГЕРАСИМОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВ.............................................................. 195
ГЕРАСКОВ, МИХАИЛ БАЛЕВСКИ.................................................................... 197
ГЕРДЖИКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВ .................................................................... 197
ГЕТМАН, АЛЕКСАНДЪР (Александър Панов Гетов) ...................................... 199
ГЕШОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ............................................................................... 201
СЕМЕЕН ФОНД ГЕШОВИ .................................................................................. 202
ГИДИКОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ...................................................................... 205
ГИРГИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ТАКЕВ .................................................................. 206
ГИЦОВ, ПАВЕЛ НИКОЛОВ ................................................................................ 207
ГИЧЕВ, ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ .................................................................... 207
ГЛАВЧЕВ, ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ .................................................................... 208
ГЛУБОКОВСКИ, НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ................................................ 209
ГОЛЕМАНОВ, АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ..................................................... 210
ГОЛОСМАНОВ, ИВАН ИВАНОВ ....................................................................... 210
ГОНЕВСКИ, ХРИСТО ИВАНОВ......................................................................... 211
ГОРБАНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ .......................................................................... 212
ГОРЯНСКИ, ПЕТЪР (Петър Николов Матеев) ................................................... 212
ГОСПОДИНОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ ............................................................ 213
ГОСПОДИНОВ, ПЕТЪР (ПЕЧО) ЦАНОВ.......................................................... 214
ГОЦЕВ, ТОШО (Тодор Гоцев Стоянов)............................................................... 216
ГОЧЕВ, ИВАН ТРАЯНОВ..................................................................................... 217
ГРАШЕВ, МИЛАН С. ........................................................................................... 217
ГРЕКОВ, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ......................................................................... 218
ГРЕКОВ, СИМЕОН ИВАНОВИЧ ........................................................................ 219
ГРОЗЕВ, ИВАН ...................................................................................................... 220
ГРУЕВ, ГРУЙО ГЕНЧЕВ ...................................................................................... 221
ГРУЕВ, ДАМЯН (ДАМЕ) ЙОВАНОВ................................................................. 222
ГРЪНЧАРОВ, ДИМИТЪР СТЕФАНОВ.............................................................. 222
ГУДЕВ, ПЕТЪР ТОДОРОВ................................................................................... 223
ГЪДУЛАРОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ ................................................................. 223
ГЪЛЪБОВ, ГЪЛЪБ ДИМИТРОВ ......................................................................... 224
ГЪЛЪБОВ, КОНСТАНТИН СПАСОВ ................................................................ 225
ГЪЛЪБОВ, ТОДОР ХРИСТОВ ............................................................................ 226
ГЪЛЪБОВА, СНЕЖИНА КОНСТАНТИНОВА .................................................. 227
ГЪРДЕВ, АТАНАС ГЕНОВ................................................................................... 227
ГЪРЧЕВ, ИВАН СЛАВОВ .................................................................................... 228
ГЮЗЕЛЕВ, ИВАН НЕДЕВ.................................................................................... 229
ГЮЗЕЛЕВА, ОЛГА ИВАНОВА (Олга Иванова Орлова) ................................... 229
РОДОВ ФОНД ГЮМЮШГЕРДАН ................................................................... 230
11

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

Д
ДАВИДОВ, ИВАН СТЕФАНОВ .......................................................................... 234
ДАЙСКИ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ............................................................... 234
ДАМЯНОВ, ГЕОРГИ (Георги Дамянов Йотов).................................................. 235
ДАМЯНОВ, ИВАН СТАНЕВ ............................................................................... 235
ДАНАИЛОВ, ЛАМБИ ВАСИЛЕВ ....................................................................... 236
ДАНЕВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ........................................................................ 236
ДАНОВСКИ, БОЯН ИВАНОВ ............................................................................. 237
ДАНЧОВ, ИВАН ПЕТРОВ ................................................................................... 238
ДАНЧОВ, ЮРДАН ИВАНОВ ............................................................................... 238
СЕМЕЕН ФОНД ДАНЧОВИ ................................................................................ 239
ДАСКАЛОВ, АПОСТОЛ ТРИФОНОВ ............................................................... 240
ДАСКАЛОВ, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ................................................................... 240
ДАСКАЛОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ ........................................................................ 241
ДАСКАЛОВ, РАЙКО ИВАНОВ ........................................................................... 241
ДАЧОВ, АНАСТАС ПЕТРОВ ............................................................................... 242
ДЕБЕЛЯНОВ, ДИМЧО (ДИНЧО) ВЕЛЬОВ ....................................................... 243
ДЕЛИБАШЕВ, АТАНАС ХРИСТОВ ................................................................... 243
ДЕЛИБАШЕВА, РАЙНА ДИМИТРОВА ............................................................. 244
ДЕЛИРАДЕВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ................................................................... 245
ДЕЛЧЕВ, ГЕОРГИ (ГОЦЕ) НИКОЛОВ............................................................... 246
ДЕЛЧЕВ, ХРИСТОС ДИМИТРОВ ...................................................................... 247
ДЕЛЯНОВ, МИНЧО КОЛЕВ ................................................................................ 247
ДЕНЕВ, БОРИС (Борис Денев Чоканов) ............................................................. 248
ДЕНЕВ, ПАНАЙОТ ДИМОВ ............................................................................... 248
СЕМЕЕН ФОНД ДЕНКОВИ, НЕНКА И ГАВРИЛ ............................................ 249
ДЕЯНОВ, ИВАН ЛУКОВ ..................................................................................... 249
ДЖИГРЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ .......................................................................... 250
ДЖИДРОВ, ПЕТЪР СПИРИДОНОВ .................................................................. 250
ДЖИКОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ .................................................................. 251
ДИКИДЖИЕВА-ИВАНОВИЧ, АНКА ДИМИТРОВА ....................................... 252
ДИМИТРИЕВ, СТАНЧО ДИМИТРОВ ............................................................... 253
ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ....................................................... 254
ДИМИТРОВ, АСЕН СТАЛЕВ .............................................................................. 255
ДИМИТРОВ, АТАНАС АНТОНОВ ..................................................................... 255
ДИМИТРОВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ ....................................................................... 256
ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА, ВЛАДИМИР
(Владимир Димитров Поппетров) ........................................................................ 256
ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ.......................................................................... 257
ДИМИТРОВ, МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ................................................................... 258
ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ ............................................................................................ 258
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ДИМИТРОВ-РУДАР, ПЕТЪР (Петър Димитров Келов).................................... 259
ДИМИТРОВ, САВА ХРИСТОВ ........................................................................... 260
ДИМИТРОВ, СТЕФАН (Стефан Димитров Попстефанов)............................... 261
ДИМИТРОВ, ТОДОР ХРИСТОВ ......................................................................... 262
ДИМИТРОВА, АНЕТА НИКОЛОВА .................................................................. 263
ДИМИТРОВА, АРИАДНА (Ариадна Димитрова Игнатова) ............................ 263
ДИМИТРОВА, МАРИЯ ТОТЕВА ........................................................................ 264
СЕМЕЕН ФОНД ДИМИТРОВИ, ПЕТЪР И МИЛА .......................................... 264
РОДОВ ФОНД ДИМКОВИ .................................................................................. 266
ДИМОВ, ВЕРГИЛ (Вергил Димов Вергилов) .................................................... 266
ДИМОВ, ДИМИТЪР МАРИНОВ ........................................................................ 267
ДИМОВ, ИВАН (Иван Димов Вергилов) ............................................................ 268
ДИМОВ, ИВАН ГОСПОДИНОВ ......................................................................... 268
ДИМОВ, ЯНКО ЛАЗОВ ........................................................................................ 269
ДИМОВА, МАРИЯ КАМЕНОВА ........................................................................ 270
ДИМЧЕВ, ХРИСТО НАУМОВ ............................................................................ 271
ДИНЕВ, НИКОЛА САВОВ ................................................................................... 272
ДИНЕКОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ ........................................................................... 272
ДИНКОВ, НИКОЛАЙ МАНОЛОВ ...................................................................... 276
ДИЧЕВ, СТЕФАН НИКОЛОВ .............................................................................. 276
ДОБРЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ .................................................................... 277
ДОБРЕВА, МАРИНА ДИМИТРОВА .................................................................. 278
ДОБРИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ............................................................ 278
ДОБРИЧ, ЛАЗАР ИВАНОВ .................................................................................. 279
ДОБРОСЛАВСКИ, ТРАЙЧО МИХОВ ................................................................ 279
ДОГАНОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ............................................................................ 281
ДОГАНОВ, КОНСТАНТИН ИВАНОВ ................................................................ 281
ДОГАНОВ, КОНСТАНТИН ТОДОРОВ .............................................................. 282
ДОГАНОВ, ТОДОР ХРИСТОВ ............................................................................ 282
ДОЙЧЕВ, ЛЮБОМИР (Любомир Дойчев Колев) .............................................. 282
ДОНЕВ-АДОНИС, АНГЕЛ ИВАНОВ ................................................................. 284
ДОНЕВ, СТОЙЧО СЯРОВ ................................................................................... 284
ДОНЧЕВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ............................................................................ 285
ДОНЧЕВ, ТРИФОН (Трифон Дончев Гайдурков).............................................. 285
ДОРЕВ, ИВАН ВАСИЛЕВ .................................................................................... 286
ДОРИЧ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ......................................................... 287
ДОСЕВ, СТЕФАН НЕНКОВ................................................................................. 288
ДОЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ................................................................. 289
ДОЧКОВ, СТРАШИМИР ИВАНОВ .................................................................... 289
ДРАГАНОВ, ПЪРВАН ДРАГАНОВ ..................................................................... 290
ДРАГАНОВ, ЯНКО ДРАГАНОВ .......................................................................... 291
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ДРАГИЕВ, ДИМИТЪР (Димитър Драгиев Колев) ............................................. 292
ДРАГОЙЧЕВА, ЦОЛА НИНЧЕВА ....................................................................... 292
ДРУМЕВ, МАРИН ДРУМЕВ ............................................................................... 293
ДУДУЛОВ, АНАСТАС ПЕРИКЛИЕВ ................................................................. 294
ДУДУЛОВ, ДИМИТЪР ПЕРИКЛИЕВ................................................................. 295
РОДОВ ФОНД ДУМБАЛАКОВИ ........................................................................ 296
ДУЧЕВСКИ, БОРИС ДУЧЕВ ............................................................................... 298
ДУШКОВ, АТАНАС ГАВРИЛОВ ........................................................................ 299
ДЪНОВ, ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ................................................................... 300
ДЬОРКЕН, ВАЛТЕР ............................................................................................. 300
ДЮГМЕДЖИЕВ, ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ............................................................ 301
ДЮКМЕДЖИЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ ................................................................ 302
ДЮЛГЕРОВА, АНАСТАСИЯ (СИЯ) ПЕШЕВА ................................................. 303
ДЯКОВА, МАРА БОГДАНОВА............................................................................ 304
ДЯКОВИЧ, АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................... 304
ДЯКОВИЧ, ЦВЕТАНА ВЛАДИМИР .................................................................. 305
Е
ЕВДОКИМОВ, АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ................................................................ 307
ЕВСТАТИЕВ, КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ...................................................... 307
ЕВСТАТИЕВА, АДЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА ........................................................ 308
ЕЛМАЗОВА, НЕВЕНА АТАНАСОВА................................................................. 309
ЕМАНУИЛОВА, ВАСКА (Васка Емануилова Игова)........................................ 310
ЕНЧЕВ, СТОЯН СТЕФАНОВ .............................................................................. 311
ЕНЧЕВА-ЙОЛОВСКА, МАНЯ РАДЕВА ............................................................ 311
ЕТИМОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ............................................................................ 312
Ж
ЖАБЛЕНСКИ, АСЕН НИКОЛОВ........................................................................ 313
ЖЕКОВ, ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ.......................................................................... 314
ЖЕКОВ, НИКОЛА ТОДОРОВ ............................................................................. 315
ЖЕЛЯЗКОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ .......................................................................... 316
ЖЕНДОВ, АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ............................................................. 317
ЖЕЧЕВ, ГЕОРГИ ТЕКЕЛИЕВ ............................................................................. 318
ЖЕЧЕВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ............................................................................. 318
ЖИВКОВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ ......................................................................... 319
З
ЗАГОРСКИ, БОЧО БОЧЕВ ................................................................................... 320
ЗАГОРСКИ, ИВАН ЙОСИФОВ ........................................................................... 321
ЗАГОРСКИ, ПЕТЪР ЙОСИФОВ ......................................................................... 321
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ЗАГОРЧЕВ, БОРИС НИКОЛОВ .......................................................................... 322
ЗАИМОВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ .................................................................... 323
ЗАИМОВ, СТОЯН СТОЯНОВ .............................................................................. 323
ЗАЙКОВ, РАШКО ГАВРИЛОВ ............................................................................ 325
ЗАНКОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ................................................................. 326
ЗАПРЯНОВ, ТРАЙКО (Трайко Запрянов Атанасов) .......................................... 327
ЗАХАРИЕВ, ВАСИЛ (Васил Захариев Стоянов) ................................................ 328
ЗАХАРИЕВ-ЧЕМЕРА, ПЕТЪР ХРИСТОВ ......................................................... 330
ЗАХАРИЕВА, ЕЛКА ВАСИЛЕВА ....................................................................... 330
ЗИДАРОВ, КАМЕН (Тодор Събев Манев).......................................................... 331
ЗИДАРОВ, НИКОЛА ИВАНОВ ........................................................................... 333
ЗИКОЛОВА, СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ............................................................... 333
ЗЛАТАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМПИЕВ ................................................. 333
ЗЛАТАРЕВА, БИНКА МАНОЛОВА .................................................................... 334
ЗЛАТАРЕВА, ВЕРА ДИМИТРОВА ...................................................................... 335
ЗЛАТАРОВ, АСЕН ХРИСТОВ ............................................................................. 337
ЗЛАТАРОВ, ЛЮБЕН СТОЯНОВ ......................................................................... 338
ЗЛАТЕВ, ТОДОР ХРИСТОВ ................................................................................ 340
ЗЛЪЧКИН, САВА СТОЯНОВ ............................................................................... 340
ЗМЕЙ ГОРЯНИН (Светозар Акендиев Димитров) ............................................ 341
ЗОГРАФОВ, БОРИС СТЕФАНОВ ....................................................................... 342
ЗОГРАФОВ, ДРАГАН СТЕФАНОВ ..................................................................... 344
ЗОГРАФОВ, НИКОЛА ПЕТРОВ .......................................................................... 346
И
ИВАНОВ, ДИКО ГЕЧЕВ ...................................................................................... 346
ИВАНОВ, ИВАН МОНОВ .................................................................................... 348
ИВАНОВ, КАЛЬО КАЛЕВ ................................................................................... 348
ИВАНОВ, МИХАИЛ (Михаил Иванов Стоянов) ............................................... 348
ИВАНОВ, САЗДО (Саздо Иванов Тричков) ........................................................ 349
ИВАНОВ, ЮРДАН МИРЧЕВ ............................................................................... 350
ИВАНЧОВ, ТОДОР ............................................................................................... 351
ИГНАТИЕВА, ВЕРА (Вера Игнатиева Кирова) .................................................. 352
ИКОНОМОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ................................................................... 353
ИКОНОМОВ, ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ..................................................................... 353
ИКОНОМОВ, НИКОЛА ПЕТКОВ ....................................................................... 354
ИКОНОМОВ, НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ...................................................................... 355
ИКОНОМОВА, НЕЙКА ТОДОРОВА .................................................................. 356
ИКОНОМОВА, ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ................................................................ 357
ИЛИЕВ, АТАНАС АТАНАСОВ............................................................................ 358
ИЛИЕВ, БОРИС АНДРЕЕВ .................................................................................. 359
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ИЛКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ .......................................................................... 359
ИЛЧЕВ, СЕРАФИМ ЛЮБОМИРОВ .................................................................... 360
ИНГИЛИЗОВ, ГЕОРГИ ПОПАРСОВ ................................................................. 361
ИСАЕВ, МЛАДЕН (Младен Исаев Младенов) ................................................... 362
Й
ЙОВЧЕВА, САНДА ТЕНЕВА............................................................................... 362
ЙОЛОВСКИ, ДОЧО КОЛЕВ ................................................................................ 364
ЙОНЧЕВ, СТЕФАН ............................................................................................... 364
ЙОНЧЕВ, ТОДОР (Тодор Йончев Тончев) .......................................................... 365
ЙОРДАНОВ, ВЕЛИКО ВЪЛКОВ......................................................................... 365
ЙОРДАНОВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ .................................................................. 366
ЙОРДАНОВ, КАРЛ ДИМОВ ................................................................................ 366
ЙОРДАНОВ, ПЕТЪР (Петър Йорданов Петров) ................................................ 367
ЙОРДАНОВ, ТОДОР АНТОНОВ ........................................................................ 368
ЙОРДАНОВА, ЗОРКА ЯНКОВА ......................................................................... 369
ЙОСИФ I, български екзарх (Лазар Йовчев)....................................................... 370
ЙОСИФ СОКОЛСКИ, архиепископ (Тодор Петрович) ..................................... 371
ЙОСИФОВА, АДЕЛА НИКОЛОВА .................................................................... 372
ЙОТОВ, ИВАН КОСТАДИНОВ .......................................................................... 372
ЙОЦОВ, БОРИС ИВАНОВ ................................................................................... 373
ЙОЦОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ .......................................................................... 374
ЙОЦОВ, ХРИСТО ИВАНОВ ................................................................................ 375

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА ........................................................................ 377
СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ,
ВКЛЮЧЕНИ С ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПЪТЕВОДИТЕЛЯ ............................. 385
ФОНДОВЕ БЕЗ ИНДЕКС ..................................................................................... 385
ФОНДОВЕ С ИНДЕКС „К“ .................................................................................. 386
ФОНДОВЕ С ИНДЕКС „А“.................................................................................. 396
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ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

ПРЕДГОВОР

Настоящият пътеводител е поредният справочник по документалните
масиви на ЦДА. След излизането на пътеводителите по фондовете на БКП1 и
учрежденските фондове до 1944 г.2, пътеводителят по фондовете от личен произход е естествено и важно продължение на целенасочената работа на архива
в отговор на нарасналия в последните години обществен интерес към документалното му богатство.
В своята обществена и частна дейност лицата оставят писмени свидетелства, наричани най-общо „лични документи“3. Те се отличават от официалните
документи не само по своя произход, но и по предназначение, видове и специфика
на ретроспективната информация, която носят. Съвкупността от съхраняваните в архива документи на дадено лице представлява неговият архивен фонд,
който много често включва и официални документи, създадени от лицето в качеството му на представител на дадена институция или отнасящи се до него,
както и документи на други лица. Не са редки случаите, когато от фондовете
на институциите важни документи липсват, а се оказват запазени в личните
фондове на ръководителите им. В различните сфери на социална дейност личните
документи имат различно значение и стойност. За някои исторически събития
и явления официални документи почти няма. Основната изворова база за тях се
намира в личните фондове. В някои области на духовния живот те се оказват
най-важните, а често и единствени извори и уникални паметници на културата.
Това определя особеното значение на личните фондове на писатели, композитори, журналисти, режисьори и артисти. Без личните фондове пълното и точно
реконструиране на миналото е невъзможно. Съдържащата се в тях информация
конкретизира историческото познание и предоставя изворова база за възстановяване на социално-психологическия облик на епохите, събитията и личностите.
Във фондовете от личен произход на ЦДА е запазено огромно документално
наследство на едни от най-изявените българи от всички области на обществено-политическия, стопански и културен живот от Възраждането до наши дни.
Характерни видове документи за тези фондове са дневниците, спомените, анкетите, интервютата, частната кореспонденция, документите от творческата
дейност на лицата, снимки и др.
Централният държавен архив издирва, регистрира, обработва, съхранява и
1
Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Съст. Ст.
Цветански, Т. Димитров. С., 2000; (Второ допълнено издание С., 2005); Пътеводител по мемоарните
документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Съст. Ст. Цветански. С., 2003.
2
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Съст. К.
Анчова, В. Маринова, П. Миланов, Й. Желев, Св. Костова. Т. І, С., 2005; Т. ІІ, С., 2006.
3

Сб. Личните документи като исторически извор. С., 1987.
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предоставя за използване архивни документи от национално значение. Към 2008 г.
фондовата му наличност е над 3600 фонда, от които над 1700 лични. Най-голямата част от тях са регистрирани в масива до 1944 г. (от бившия ЦДИА) – над
1200 фонда, като условната хронологическа граница е лицата да са родени преди
1910 г. Следват фондовете след 1944 г. (от бившия ЦДА на НРБ) и фондовете от
бившия ЦДТА. След обединението на трите централни архива през 1993 г. и приетите малко по-късно фондове на ЦПА, за да се избегне дублирането на архивната
сигнатура, към номерата на фондовете са въведени буквени индекси: за фондовете
на ЦДИА – индекс „К“, за ЦДТА – индекс „А“, за ЦПА – индекс „Б“; номерата на
фондовете от бившия ЦДА на НРБ са без индекс4. В „Пътеводител по фондовете
от личен произход, съхранявани в ЦДА“ са обхванати обработените фондове от
масивите на ЦДА, без тези от бившия ЦПА, които са включени в „Пътеводител
по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив“. Характеристиките са подредени по азбучен ред на наименованието на фонда. Поради големия
си обем „Пътеводител по фондовете от личен произход, съхранявани в ЦДА“ ще
бъде отпечатан в три части: част І А-Й, част ІІ К-Р и част ІІІ С-Я.
В исковите данни са посочени номерът на фонда и буквеният му индекс, ако
има такъв, общият брой на описите, общият брой на архивните единици и крайните дати на документите във фонда. При случаите на дублиращо фондиране в
бившите централни архиви (ЦДИА, ЦДА на НРБ и ЦДТА) на фондове на едни и
същи лица, в пътеводителя те са представени с обща характеристика, като са
посочени исковите данни на няколкото фонда в обединения ЦДА. Несъответствие
между крайните дати на даден фонд и датите на посочените в характеристиката
документи се забелязва, когато по преценка на съставителя не всички най-ранни
или най-късни документи са включени в характеристиката. Биографичните данни за лицето фондообразувател са кратки и отразяват основните моменти от
живота и дейността му. При семейни и родови фондове данните са посочени за
всяко лице поотделно. В анотациите съдържанието на документите е предадено
единично и групово. Групово са описани различни по вид, но с общо съдържание
документи или еднородни по вид документи с различно съдържание. Документи,
които по своя вид или съдържание не подлежат на обобщение или на които се
акцентира, са описани поединично.
За улеснение при ползването на пътеводителя към всяка част е изготвен
спомагателен апарат: списък на съкращенията, списък на фондовете, включени
с характеристики в пътеводителя, списък на неанотираните фондове, списък на
необработените фондове, списък на фондообразувателите на ЦДА с постъпления
в други архиви, именен и географски указател. Именният указател е кратък, а в
географския са посочени в скоби и съвременните наименования. Населените места, останали извън пределите на днешната българска държава, са посочени със
старите си популярни имена. В последната част ще бъдат включени и списъци
на спомените и на частичните постъпления от личен произход в ЦДА.
От съставителите
4
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АВРАМОВ, ВЛАДИМИР АВРАМОВ (1909–2007)
Ф. 1172, 1 опис, 143 а.е., 1932–1965
Роден 1909 г. в София, умира 2007 г. Завършва Музикална академия в Прага; специализира в Берлин. Цигулар. Професор в ДМА (1944); създател на струнен квартет „Аврамов“.

Автобиографии.
Отзиви за проф. Владимир Аврамов и квартет „Аврамов“ (1938–1964). Шарж
на проф. Владимир Аврамов от Парашкев Хаджиев (1943).
Доклади и отчети за дейността на катедрата по струнни инструменти при
ДМА (1949–1954); за концертната дейност на квартет „Аврамов“ и др. Контракти
и писма за участие в концерти на Народната опера в София (1940–1942); за участие в цикъла „Чехословашка музика“ (1957); за концерти на квартета във Франция,
Германия, (1960), Унгария и др.
Лекции и статии от проф. Владимир Аврамов: „Основни положения в изкуството на цигулковата техника“; „За цигулковата техника“ (1942), „Пражка пролет“
(1954), „За съветския цигулар Игор Ойстрах“ (1955), „За съветския квартет Бетховен“, „За струнния квартет Бородин“ (1957) и др.
Писма до проф. Владимир Аврамов от проф. Асен Найденов, Густаф Фритче, Адолф Щайнер и други с оценка за изпълненията на квартета (1938–1939);
благодарствени писма от СБП (1946), от Дружеството за българо-съветска дружба
(1951–1954) и др.
Снимки на квартет „Аврамов“ (1938–1963).

АВРАМОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ (1884–1953)
Ф. 939К, 1 опис, 8 а.е., 1925–1953
Роден 1884 г. в Чирпан, умира 1953 г. в София. Завършва гимназия в Чирпан. Публицист и писател. Учител в Охридско, Битолско и др. (1903–1907). Член на СБП, на ВМОРО
(1902), на Илинденската организация (1921), на БРСДП (т.с.) (1908); сътрудник на Военната
организация на БКП (1923–1925).

Некролози за смъртта на Стефан Аврамов (1953).
Спомени от Стефан Аврамов; биографични очерци за полк. Анастас Янков,
Гоце Делчев, Никола Карев, Апостол Терзиев; откъс от книгата му „Българският дух
през вековете“; поема „Сънят на ножа“; статии, рецензии, библиографска справка;
отзиви за негови произведения (1925–1951).
Писмо до Стефан Аврамов от Павел Шатев за редактиране спомените на Павел
Шатев „Македония под робство“ (1935).
Снимка на Стефан Аврамов.
Възпоменателен лист за Георги Бакалов (1947) и сп. „Илюстрация Илинден“
(1928).
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АЗМАНОВ, АСЕН ТОДОРОВ (1893–1971)
Ф. 1385К, 1 опис, 112 а.е., 1899–1968
Роден 1893 г. в Стара Загора, умира 1971 г. в София. Завършва индустриална химия
и защитава докторат в Дрезден (1922, 1924). Химик, металург. Началник на Дирекцията за
природни богатства (1936–1946); професор по неорганична химична технология (1946);
основател на Катедрата по металургия в Държавната политехника (1953).

Зрелостно свидетелство на Асен Азманов, дипломи за завършено висше образование и за защита на докторска дисертация (1922, 1924). Списък на българските
инженери, завършили в чужбина през периода 1899–1934 г. Дневници и пътни
бележки от пътуванията му в Австрия, Полша и др. (1937–1955).
Доклади за обучението по металургия, за същността на геохимията и др. (1926).
Статии и научни изследвания за каталитичните свойства на минералните води, за
радиоактивните минерални извори в България и тяхното използване, за изворите
в с. Железница, Софийско и с. Костенец, Софийско, за химикотехнологичното
изследване на българските минерални ресурси, за определяне на урана във фосфатните руди, за солопроизводството в Анхиало, за издирването на нефт край Варна
(1928–1957). Лекции и учебници от Асен Азманов по металургия на чугуна и по
неорганична химична технология (1955–1957). Рецензии, отзиви и сведения за научната му дейност и библиографска справка за по-важните му трудове (1933–1965).
Писма от и до проф. Асен Азманов, проф. А. Ланге, проф. К. Людеман и проф.
Ф. Йохансен за изследването му върху съдържанието на титан в черноморския
пясък, за честването на 200-годишнината на ВА във Фрайбург и др. (1963–1968).
Снимки на Асен Азманов (1912–1962).

АЛЕКОВ, ПЕТЪР (Петър Алеков Диамандиев) (1878–1963)
Ф. 1085К, 1 опис, 11 а.е., 1910–1963
Роден 1878 г. в Стара Загора, умира 1963 г. в София. Телеграфист и чиновник в
Харманли, Нова Загора, Стралджа, Сливен, Ямбол и София (1893–1918); редактор на в.
„Телеграфо-пощенско съзнание“, в. „Народ“ и др.; председател на Телеграфопощенския и
телефонен съюз; член на УС на Ючбунарската популярна банка, Националната кооперативна
банка, кооперация „Напред“. Член на БРСДП, народен представител в ХVIII и ХХI ОНС.

Автобиография (1954).
В. „Телеграфо-пощенско съзнание“, бр.1–8, 1934 г.
Снимки от ХI конгрес на Телеграфопощенския и телефонен съюз (1926), на
членовете на УС на Телеграфопощенския и телефонен съюз (1932), на членовете
на УС на Ючбунарската популярна банка.
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АЛЕКСАНДРОВ, ТОДОР (Тодор Александров Попорушев) (1881–1924)
Ф. 1933К, 3 описа, 203 а.е., 1881–1976
Роден 1881 г. в Ново село, Щипско, убит 1924 г. в Пирин. Завършва Българското
педагогическо училище в Скопие (1898). Учител в Македония (1898–1905, 1908–1909) и
в Бургас (1906–1907). Деец, задграничен представител и член на ЦК на ВМОРО и ВМРО,
войвода, участник в Балканските и Първата световна войни (1912–1918).

Автобиография на Тодор Александров, подписана с псевдонима му Миле
Христов (1923). Биографични бележки.
Свидетелство за завършване на Българското педагогическо училище в Скопие
(1898), лична карта на името на Божил Наков и задграничен паспорт на името на
Трайко Василев (псевдоними на Тодор Александров). Интервюта на Тодор Александров за в. „Обзървър“, в. „Таймс“ и в. „Журнал“; възпоменателен лист (1924)
и юбилеен брой на в. „Свобода или смърт“ за годишнина от смъртта му (1929).
Спомени от Константина Александрова – сестра и от Иван Михайлов за детските
и ученически години на Тодор Александров и за революционната му дейност. Протокол от учредяване на фонд „Т. Александров“ (1924), мемориален акт за издигане
на паметник на Тодор Александров в Кюстендил (1927).
Проектодиректива на ЦК на ВМРО за насоките в дейността и целите на
борбата в разпокъсаните от Ньойския договор части на Македония, изработена от
Тодор Александров; списък на членове на висшите партийни съвети на партиите,
свързани с ВМРО и участвали в Деветоюнския преврат; декларация на ЦК на
ВМРО за обединението на македонското освободително движение, подписана от
Тодор Александров, Александър Протогеров и Петър Чаулев (1924); резолюции от
конгреси на ВМРО; списъци на членове на организацията; доклади за дейността
ѝ и др. (1920–1929).
Писма от Тодор Александров до д-р Йован Йовичевич по въпроса за създаване
на южнославянска федеративна република; до Александър Протогеров за терора над
населението в Македония, за новини от фронта със Сърбия през Първата световна
война; до Пейо К. Яворов за Йонко Вапцаров, за изпращане на чети в Разлог и др.
(1912–1924); от Азоп (Аргир Манасиев) по организационни и финансови въпроси;
от Лоенгрин (Наум Томалевски) за разговорите със Степан Радич в Лондон и Виена,
за отношението на Степан Радич към политиката на Александър Стамболийски и
към европейските държави (1920–1924) и др.
Портрети на Тодор Александров; снимки на майка му и сестрите му; на Вангелия Александрова – съпруга; на Александър и Мария – деца (1976) и др.
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АЛЕКСАНДРОВА, МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА (1924–)
Ф. 731, 1 опис, 14 а.е., 1949–1964
Родена 1924 г. в София. Учи оперно пеене в Большой театр и Оперната студия в
София (1946–1949). Артистка в Софийската опера (1951–1957) и в Българската концертна
дирекция (1957–1964).

Карта и удостоверение от СНМ на Маргарита Александрова за участие в културни бригади (1949); почетни грамоти от Клуба на съветските граждани в България;
орденска книжка от Дружеството за полско-съветско приятелство (1959). Отзиви и
рецензии в българския и чуждестранния печат за творческите ѝ изяви (1950–1964);
афиши за гастролите ѝ у нас и в СССР (1954–1963).
Писма и картички от Народната опера, МНП, Симфоничния оркестър в Разград
с покани за участие в концерти, музикални вечери и др. (1952–1963).
Снимки на Маргарита Александрова от концертната ѝ дейност и др.

АЛЕКСИЕВ, НИКОЛА БОГДАНОВ (1909–?)
Ф. 1102К, 1 опис, 186 а.е., 1925–1965
Роден 1909 г. в Берковица. Учи в Агрономическия факултет при СУ (1928). Профсъюзен деец, общественик, журналист, есперантист. Член на БКП. Редактор на в. „Единство“
(1930), в. „Знаме на труда“ (1944), в. „Труд“ (1950). Председател на Националния комитет
за защита на мира, секретар на ЦК на Работническия есперантски съюз, председател на
Българския есперантски съюз (1964).

Автобиография (1965).
Удостоверение от Софийския областен комитет на БРП (к) за антифашистката
му дейност (1927–1944); обвинителен акт срещу него за активна организационна
и пропагандна дейност като член на Бургаския ОК на БКП (1935).
Статии на Никола Алексиев за развитието на профсъюзното движение у нас и
в чужбина, за ролята и значението на профсъюзите в България; доклади и спомени
за дейността на Международната организация на журналистите и нейния III конгрес
в Хелзинки (1950); за синдикалната борба у нас; за есперантското движение и др.
Писма до Никола Алексиев от Бончо Ерменков за отношението на властите
към есперантистите преди 9 септември 1944 г. (1949); от СБЖ с благодарност за
изпращани от него записки за работата му в редакцията на съветския в. „Труд“
(1961) и др.
Снимки на Никола Алексиев (1925–1931); на членове на Работническия есперантски съюз (1932); от III и VII пленум на ЦС на ОРПС (1946–1950); от XXX
конгрес на Общата конфедерация на труда в Париж (1955); от IV конгрес на БПС
(1957) и др.
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АЛЕКСИЕВ, РАЙКО НИКОЛОВ (1893–1944)
Ф. 1155К, 1 опис, 354 а.е., 1889–1944
Роден 1893 г. в Пазарджик, убит 1944 г. в София. Завършва български език и литература в СУ; учи рисуване в Художествената академия. Пейзажист и карикатурист. Сътрудник
на в. „Българан“, в. „Зора“, в. „Македония“. Основател и главен редактор на в. „Щурец“
(1932–1944). Председател на Съюза на дружествата на художниците в България. Посмъртно
съден от „Народния съд“.

Удостоверение и известие от Столично градоначалство и Въздухоплавателно
отделение при жандармерията за удостоверяване на самоличност и отбиване на
трудова повинност (1916–1925).
Стихове, разкази, статии, фейлетони и пиеса от Райко Алексиев; пътни бележки
„Към Италия“; негови преводи на разкази от руски език.
Политически карикатури от Райко Алексиев за Първата световна война и
участието на България; за междубалканските отношения; за подписване на мирните
договори (1914–1918); за революцията в Русия (1917); за нерешените национални
проблеми на България в Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини; за
проблемите на малцинствата в Югославия и положението на българите и хърватите,
за сръбските провокации срещу ВМРО и ролята на Софийския митрополит Стефан
(1929–1932); за положението в Гърция; за вътрешнополитическите проблеми и събития между двете световни войни; за разцепленията в БЗНС; за управлението на
Народния блок; за преврата от 19 май 1934 г.; за войната в Етиопия; за подписването
на Мюнхенското споразумение (1938); за оста Рим–Берлин; за Втората световна
война. Карикатури на битови теми. Карикатури, шаржови автопортрети и портрети
на цар Фердинанд І, Михаил Такев, Никола Сакаров, Александър Стамболийски,
Стоян Омарчевски, Андрей Тошев, Александър Цанков, Стоян Костурков, Вергил Димов, Димитър Гичев, Никола Мушанов, Раймон Поанкаре, Удро Уилсън,
Елефтериос Венизелос, граф Галеацо Чано, Асен Русков, Кирил Христов, Борис
Денев, Александър Божинов, Елин Пелин и др. Рисунки с молив и туш, графични
портрети, пейзажи от Македония. Графики, акварели, проекти за заглавни страници
на списания и книги, проекти за марки, знамена, значки и др. Рецензия от Добри
Немиров за изложба на Райко Алексиев.
Портрет на Райко Алексиев (1915); графика от Димитър Гюдженов „Кънкьорка“; карикатури от др. художници.
Писма до Райко Алексиев от редакцията на сп. „Българан“ за изпращане на
негови материали; от щаба на I армия с молба да участва в подготвяна изложба с
военна тематика; от Йордан Сливополски (Пилигрим), Петър Завоев за изпратени
техни материали за сп. „Българан“ (1916–1917).
Снимки на Райко Алексиев с близки и приятели от фронта; снимка на Никола
Алексиев-баща със Стоян Костурков, Иван Ланджов и др. (1889).

23

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

АМЗИН, МЛАДЕН АНГЕЛОВ (1863–1956)
Ф. 1023К, 1 опис, 72 а.е., 1881–1962
Роден 1863 г. в с. Бистрица, Софийско, умира 1956 г. Завършва основно образование.
Читалищен и стопански деец. Участник в Балканската и Първата световна войни. Член на
ВЧС и на СБП.

Венчално свидетелство (1903), свидетелство за граждански и политически
права; лични карти; членска книжка от дружество „Напред“; орденски грамоти,
медали. Дневници на Младен Амзин от Балканската и Първата световна войни,
спомени за войнишките бунтове и за гладуващите (1912–1918).
Рапорти, сведения, писма за военната служба на Младен Амзин за военните
действия на Добро поле и др. (1896–1838). Бележки за историята на II батарея от IV
армейски полк (1910); за гръцките грабежи в Одрин през Балканската война (1913).
Удостоверения, протоколи, писма за състоянието на Бистришкото основно
училище и читалище (1909–1937); бележки за основаването на читалищен съюз в
България; окръжно и писма за дейността на Всебългарския съюз „Отец Паисий“
(1934–1939).
Спомени за създаване на пчеларска кооперация „Нектар“; тетрадки-дневници
за отглеждане на пчели (1933–1949). Статии за 100-годишнината на проф. Иван
Шишманов.
Снимки от сватбите на дъщерите на Младен Амзин; с Джеймс Баучер; албум
от Първата световна война; от откриването на читалището в Бистрица (1909); на
училището в Крива паланка (1916); на Младен Исаев през Балканската война; на
княз Александър І Батенберг и графиня Йохана фон Хартенау и др.

АМПОВ, ХРИСТО КОСТАДИНОВ (1896–1983)
Ф. 1591К, 3 описа, 141 а.е., 1914–1981
Роден 1896 г. в Дойран, умира 1983 г. в София. Завършва гимназия (1913), учи математика в СУ (1914), завършва ШЗО в Княжево (1914). Секретар и касиер на ВМРО (об.).

Автобиография (1978).
Студентска книжка на Христо Ампов от ФМФ при СУ (1914), удостоверение
от ЦВА при МНО за участието му в Първата световна война (1957), решение на
пенсионната комисия при СГНС за отпускане на пенсия (1970), оценителен протокол за отчужден имот (1968).
Дневник за боевете при Яребино, Дойранското езеро и Ново село (1918).
Окръжни, изложения, резолюции от конференции на III революционен окръг на
ВМРО (об.), писма и протоколи от учредяването на Българския акционен комитет
в Струга (1929–1941).
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Доклади, статии, бележки, реферати от Христо Ампов по македонския въпрос,
за Балканската федерация, за подготовката на Илинденско-Преображенското въстание в Битолски революционен окръг, за Деветоюнския преврат 1923 г., за връзките на Дража Михайлович с Дамян Велчев и Георги М. Димитров-Гемето и др.
(1924–1947). Монография на Христо Ампов „Ясновидството, гледано през призмата
на относителната теория на Алберт Айнщайн. Мисли и разсъждения“ (1918). Спомени на Христо Ампов за Георги Попхристов и участието му в освободителното
движение в Македония; за Димитър Точев – секретар на Мелнишкия околийски
комитет и др. (1971–1978). Поема от Христо Ампов „ Задушница“ (1972–1978).
Писма от и до Христо Ампов и Христо Бръзицов за книгата на последния – „Бащин край“ (1968); от и до Петър Колищърков за етническия състав на населението
в Македония и др. (1978); до Ефтим Ефтимов – директор на издателство „Народна
младеж“, с критика на негова рецензия за книгата на Любомир Левчев „Поздрав
към огъня“; от Васил Димитров за интереса на Историческия институт в Скопие
към архивните документи за дейността на ВМРО (1971); от Георги Попхристов за
образуването на организация „Македонска независимост“ в Чикаго (1930); от акад.
Иван Дуйчев за Вселенския патриарх Йосиф II (1978) и др.
Семейни снимки (1917–1944).

АНАСТАСОВ, АНАСТАС ХРИСТОВ (1907–1989)
Ф. 2038К, 1 опис, 54 а.е., 1926–1989
Роден 1907 г. в с. Крепост, Хасковско, умира 1989 г. Завършва Медицинския факултет
на СУ (1935). Лекар-хематолог. Лекар в Окръжна болница – Хасково (1935–1948), главен
асистент в Медицинска академия (1948–1953), директор на Института по хематология и
кръводаряване (от 1953), главен терапевт на МНЗ (1948–1958), кандидат на медицинските
науки (1964), професор (1968). Заслужил лекар (1977).

Автобиографии и биографии.
Писмо от МНП до Анастас Анастасов за отпускане на стипендия (1926); свидетелства и дипломи за завършено образование и научна степен и удостоверения
за специализация (1926–1964).
Заповеди за назначаване и преназначаване (1948–1959).
Дисертация на Анастас Анастасов „Имунни кръвни заболявания“ (1964);
статии по въпросите на хематологията и кръвопреливането, тромбоемболията и
др.; доклади на научни конференции.
Снимки на Анастас Анастасов; със семейството му; с колеги на конгреси по
хематология (1947–1988).
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АНАСТАСОВ, ГЕОРГИ (Георги Анастасов Георгиев) (1917–)
Ф. 1260, 1, опис, 236 а.е., 1917–1998
Роден 1917 г. в Гюмюрджина. Завършва славянска филология в СУ (1940). Учител в
Неврокоп, Скопие, Русе, Пловдив, Стара Загора (1941–1953). Статистик в МВТ (1954–1957).
Директор на ІV софийска гимназия, на общежитието за корейски деца-сираци „Ким Ир
Сен“ в Банкя, на Централния разпределителен дом – София, на помощното училище в с.
Подкова, Кърджалийско (1957–1977). Инспектор в МНП (1972–1975).

Автобиографии (1978, 1985).
Кръщелно свидетелство на Георги Анастасов (1917); свидетелства и дипломи
за завършено образование, свидетелство от МНП за учителска правоспособност;
трудова, военно-отчетна, членски книжки и карти (1948–1977); заповеди, удостоверение и решения от МНП, СГНС за служебен отпуск и за прослужено време
(1945–1994); удостоверения и грамота от ДОСО (1957–1982).
Доклади, докладни записки, информации от Георги Анастасов до МНП,
Столично управление на МВР за дейността на Русенската търговска гимназия, на
Централния разпределителен дом, за противообществените прояви на малолетни;
есе от Георги Анастасов „Детската лъжа“ и др. (1945–1966); отчети за учебновъзпитателната работа в общежитието за корейски деца „Ким Ир Сен“ в Банкя
(1957, 1960); доклади, изказвания за заминаването на част от учениците за КНДР,
за посещението на корейска делегация в общежитието и др. (1957–1960). Предложения и изложения от Георги Анастасов до Дружеството за българо-корейско
приятелство, МВнР, ЦК на БКП за поставяне на възпоменателна плоча на сградата
на бившето общежитие „Ким Ир Сен“ в Банкя, за направата на документален филм
за отношенията между България и КНДР, за създаването на Клуб на педагогическите
работници и др. (1978–1988); спомени от Георги Анастасов за албума „Корейските
деца в България (1952–1960)“.
Писма от Георги Анастасов до Марин Големинов с поздравления по случай
рожден ден; до Пак Вон Сен, Ха Дон Юн и др. със сведения за живота на корейските
деца в България (1983–1995); от Анастас Георгиев-баща и Магдалина Георгиевамайка за осъдени от „Народния съд“ от Борисовград и околните села (1937–1946).
Снимки на Георги Анастасов (1936–1941); с колеги-учители (1941,1959);
със съпругата му (1958–1985); на Михаил Запрянов, на Александър Пиндиков, на
Анастас Георгиев-баща и др.; албум със снимки на корейски деца от общежитие
„Ким Ир Сен“ в Банкя (1953–1960).
Свидетелство на Анастас Георгиев-баща за етническа принадлежност на
изселен или бежанец от Борисовградската община (1926). Доклад от Анастас
Маджаров за учебно-възпитателната работа на учителите в Дойран и Кукуш през
учебната 1909/1910 г. (1998). Статии от Александър Пиндиков, от Олга Стефанова
за КНДР (1959–1960); от Николина Симеонова и Н. Правчански за І мъжка гимназия в София (1969).
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АНАСТАСОВ, ЮРДАН КОНСТАНТИНОВ (1893–1976)
Ф. 1887К, 1 опис, 54 а.е., 1904–1976
Роден 1893 г. в Кавадарци, умира 1976 г. в София. Завършва право в СУ (1921).
Специализира производствена и лична хигиена в Брюксел (1924), аграрно дело и аграрна
политика в Берлин (1930–1933). Управител на Държавния институт за обществено осигуряване (1947–1957); поддиректор на Държавната библиотека „Васил Коларов“ (1957–1958).
Участник в националноосвободителните борби на Македония, член на ръководството на
ВМРО (об.) и на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България; главен
редактор на сп. „Македонска мисъл“.

Доклади, решения, прокламация, изказвания от Първия конгрес на Илинденската организация.
Биографии „Гоце Делчев“ от Пейо Яворов (1904), „Яне Сандански“ от Миладин
Апостолов (1967), „Григор Пърличев“ от проф. Михаил Арнаудов (1968), „Георги
Динков“ от Съюза на македонските културно-просветни дружества в България
(1972). Спомени и изследвания по македонския въпрос от Христо Силянов, Павел
Шатев, Ангел Динев, Иван Орманджиев, Евгени Анастасов.

АНГЕЛОВ, АНГЕЛ ИВАНОВ (1872–?)
Ф. 410К, 1 опис, 125 а.е., 1871–1942
Роден 1872 г. в Севлиево. Завършва Артилерийската академия в Русия. Военен деец,
ген.-майор (1936). Началник на Софийския огневи склад, на Артилерийската стрелкова
школа, командир на ІІ Шуменски артилерийски полк, на ІV артилерийски полк.

Удостоверения на Ангел Ангелов като куриер на МВ за пътуване до Берлин
(1917); служебни списъци от ІІ Шуменски артилерийски полк за награждаването
му с орден (1918–1919); уверение за членство в СЗО и участие като делегат на конгреса в Кюстендил (1932); телеграма и указания от МВ за запознаването на Ангел
Ангелов с газовата защита на фронта и за използването на гранати и газове в боя
(1917). Военни карти на София и околността.
Писма от и до Ангел Ангелов и Артур Диман-Буданеца за изпратени проби
от антрацитни въглища (1932–1933); до главния директор на Германската банка по
повод общо годишно събрание в Цюрих (1921); до „Исак Аров и Сие“ и др. фирми
за тютюнопроизводството в Дрезден и за нови машини, необходими за цигарените
фабрики в България (1920); от АД „Принц Борис“ за получаване аванс от ЦУ на
БНБ за сметка на дружеството (1926); от редакцията на сп. „Артилерийски преглед“ с благодарност за сътрудничеството му (1930); от Православно добротворно
и просветно братство „Св. Седмочисленици“ за помощ на дружеството (1935).
Снимки на семейството му и военни лица.
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АНГЕЛОВ, ВЪРБАН (Върбан Ангелов Попцветков) (1887–1974)
Ф. 1113К, 1 опис, 10 а.е., 1944–1968
Роден 1887 г. в с. Самоводене, Великотърновско, умира 1974 г. в София. Завършва
право в СУ. Юрист, дипломат, общественик. Адвокат в Търново (1918); редактор на в. „Русенска комуна“ (1920), в. „Новини“ (1924); пълномощен министър в Турция (1946–1948) и
Австрия (1954–1957). Деец на БРСДП, секретар на ОК на БРСДП в Търново (1918), на ОК
на БКП в Русе (1922); народен представител в ХVІІІ ОНС (1919).

Автобиография (1968).
Сведения от Върбан Ангелов за поведението на лагеристи при опитите им за
бягство от лагера на ДС „Гонда вода“ (1944); негово изложение за неориентираност
в политическата обстановка у членове на ЦК на БКП в навечерието и по време на
Втората световна война.
Изложение от Върбан Ангелов до ЦК на БКП за персонала в БЛ в Анкара и
за обвиненията в шпионска дейност, развивана там (1948); обяснение до ПБ на ЦК
на БКП заради отправени му упреци за развивана от него разузнавателна дейност
като пълномощен министър във Виена (1956).
Писмо от Върбан Ангелов до Вълко Червенков за несъгласието му да бъде
преместен на работа в СУ.

АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ (1904–1996)
Ф. 958К, 1 опис, 176 а.е., 1919–1963
Роден 1904 г. в с. Блатешница, Пернишко, умира 1996 г. Завършва философия в СУ.
Писател. Учител, околийски училищен инспектор в Стара Загора, Неврокоп, Ловеч, Севлиево
(1931–1941); директор на ІІ софийска мъжка гимназия (1947–1949); драматург при Радио
„София“ и сценарист при Българска кинематография (1945–1947); редактор в издателство
„Народна култура“ (1951–1955) и във в. „Кооперативно село“.

Свидетелства и дипломи за завършено образование (1919–1931), семейна женитбена книжка (1931), лични и членски карти (1931–1937); заповеди за назначение
от МНП, редакцията на в. „За кооперативно земеделие“, издателство „Народна
култура“ и др. ПМС за удостояването му с Димитровска награда (1959).
Романи от Димитър Ангелов: „Смелият Чунг“, „На живот и смърт“; спомени
за написването на повестта „Емилия“, отзиви за нея от Антон Страшимиров; отзиви за романа „Когато човекът не беше“ от Георги Спиров; интервюта на Димитър
Ангелов с журналисти за романа „На живот и смърт“ и др.
Писма от Димитър Ангелов до Мария Ангелова – съпруга за пътуванията му
до Москва, Пекин и Ханой (1959); от Младен Ангелов, Тодор Андонов, Кръстю
Генов, Лидия Григоровна, Георги Илиев, Георги Костов, Ламар и др. за обсъждания
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на романа „На живот и смърт“, с предложения за издаването му на чужди езици
(1955–1960); от Пейко Деянов, Марин Недялков, Тодор Попов с поздравления за
удостояването му с Димитровска награда (1959–1960); от Андрей Лисенко за преводаческата му работа върху произведенията на Димитър Ангелов (1960); от д-р
Зденек Урбан за получаване на биографични сведения за предговора на руското
издание на романа „На живот и смърт“ (1956); от Чудомир за забелязани от него
грешки и неточности в романа „На живот и смърт“ (1954); от СБП, Студия за игрални филми, военни поделения, училища и читалища за организиране обсъждане
на книгите му и техния успех сред читателите (1953–1960).
Снимки на Димитър Ангелов с Паун Генов, Георги Илиев, Йоско Йосифов,
Максим Наимович; с негови ученици; с читатели; от екскурзии в СССР ; от Виетнам
и Пекин (1939, 1957–1958) и др.

АНГЕЛОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ (1895–1961)
Ф. 149А, 1 опис, 169 а.е., 1865–1987
Роден 1895 г. в с. Мъглиж, Хасковско, умира 1961 г. в Москва. Завършва техническо
училище във Виена (1925). Инженер-химик в Славянск, СССР (1925–1930); главен инженер на Угрешкия химически комбинат в Москва (1931–1933); началник на опитна станция
при Института „Карпов“ в Москва (1934–1936); завеждащ лаборатория към Института
за химически реактиви (1936–1941, 1943–1960). Кандидат на химическите науки, ст. н. с.

Автобиографии (1947–1961).
Лични бележници на Иван Ангелов (1931–1957).
Акт за раждане, дипломи, трудови книжки заповеди, командировъчни, авторски
свидетелства, укази за награждаване и некролози на Иван Ангелов.
Дисертация на Иван Ангелов „Изследвания в областта за проучване на химически чисти соли на цезий“ с автореферат и рецензии (1946–1947); научно-изследователска разработка „Катализатор за пещи с безпламенно горене“ (1944); статии:
„Към въпроса за получаване на натриев бисмут“, „Редкоземни елементи“, „Методи
за сферична кристализация“ и др. в съавторство с Н. И. Соколов, М. Ф. Володина,
В. С. Нечаева (1947–1957).
Писма от и до Иван Ангелов и Юри Карягин за издаване и преиздаване на
книгата им „Чисти химически реактиви“ (1949–1959); от и до Юй Чжун за публикуването на книгата на китайски език; издателски договори, рецензии (1957–1959).
Удостоверения от Комитета за изобретения и рационализации за регистрираните от Иван Ангелов и сътрудници от Института за химически реактиви на
бариев хлорид за оптически цели, стронциев хлорид за нарастване на монокристали, спектрално чисти вещества за нуждите на ядрената и полупроводниковата
промишленост (1959). Отчет, докладни записки, писма от Иван Ангелов за дейността на лабораторията към Института за химически реактиви, за награждаване
на сътрудници, за въведената нова методика и за провежданите експерименти.
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Писма от и до Иван Ангелов и Екатерина Ангелова, Марийка Ангелова, Христо
Гюлметов по семейни и лични въпроси.
Снимки на Иван Ангелов със семейството му (1926–1956); със състуденти
във Виена (1923); с колеги и сътрудници от Института за химически реактиви
(1946–1960).

СЕМЕЕН ФОНД АНГЕЛОВИ, АНГЕЛ И ИВЕТА (1923–)
Ф. 236А, 1 опис, 109 а.е., 1923–1995
Ангел Ангелов – съпруг (1924–)
Роден 1924 г. в Лом. Завършва Държавната политехника (1951). Инженер. Проектант в Дирекция „Язовирни стени“; главен консултант по организация и механизация на
строителството (1965–1968); к.т.н, ст.н.с. ІІ ст., член на СБФ, основател и председател на
Максимафилното дружество (1977).

Ивета Неделчева Попова-Ангелова – съпруга (1923–)
Родена 1923 г. в Стара Загора. Завършва Държавната политехника (1952). Инженер.
Проектант, главен проектант в Хидротехническа дирекция, главен инженер (1964, 1976).

Автобиография на Ангел Ангелов (1995), автобиографичен очерк за филателната му дейност (1966).
Кръщелно свидетелство, дипломи и свидетелства за завършено средно и висше
образование и за научно звание и степен к.т.н. Заповед на МССУ за награждаване
с почетна значка „Майстор Кольо Фичето“.
Библиография на трудовете му; дисертация и автореферат „Моделиране на
организацията на хидротехническите строителни обекти с помощта на мрежови
модули с типизирани параметри“ за присъждане на научната степен к.т.н; доклад
на проф. инж. Т. Пурински до Научния съвет при ВИСИ за трудовата и научна дейност на Ангел Ангелов за защита на кандидатската му дисертация; негови отчети
по тема „Обобщителни проучвания за хидроенергийни тунели“ (ч. І и ІІ).
Диплом на Ангел Ангелов за участие в международна филателна изложба,
библиография на негови публикации за филателията.
Писма от Ангел Ангелов до Песхл – президент на работна група „Интернационална филателия“ за издаване на брошури с марки (1989–1992); от Б. Китанов –
началник на Управление „Международна културна дейност“ към МК за участието
му с лична колекция на филателната изложба „Изкуство-Култура-Екология“ в Есен,
Германия (1991); от Никола Тодориев – министър на енергетиката и председател
на Българския национален комитет към Световната енергийна конференция за
организирането на филателна изложба за енергетиката (1985).
Максимафилна карта „Пеещи жътварки“ от Владимир Димитров-Майстора.
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Автобиография на Ивета Попова-Ангелова (1995).
Кръщелно свидетелство, дипломи за средно и висше образование, орденски
книжки за „Народен орден на труда“ – бронзов и златен и орден „Червено знаме
на труда“; дипломи на Ивета Попова-Ангелова за филателни изложби в България,
СССР, Румъния, Гърция.
Монография от Ивета Попова-Ангелова „Каскада Сестримо“; отчети, доклади
и статии за каскада „Сестримо“, хидровъзел „Момина клисура“, водоснабдителен
комплекс „Рила“ и хидровъзел „Кричим“, водоснабдяването на София – история и
перспективи, рационално използване на водните ресурси.
Снимки на Ивета Попова-Ангелова; със семейството ѝ в Охрид; с колеги и
приятели в Берлин, Будапеща, Дрезден; на обекти „Водоснабдяване на София от
Рила“, „Язовир Доспат“, „Среден Искър-Лакатница-Крета“, „Кричим“, „Язовир
Кърджали“, ВЕЦ „Момина клисура“ и др.

АНДОНОВ, ИВАН САВОВ (1854–1937)
Ф. 1599К, 1 опис, 2124 а.е., 1844–1958
Роден 1854 г. в с. Мурсалково, Старозагорско, умира 1937 г. в Пловдив. Учител в с. Евджилери, Старозагорско (1872–1874). Деец на националноосвободителното и съединисткото
движение. Секретар на Чирпанския революционен комитет (1874), участник в Старозагорското въстание (1875), организатор на Априлското въстание в Чирпанско (1876), секретар
на БТЦРК и участник в Съединението (1885). Съдебен следовател, адвокат (1880–1887).
Народен представител от Народнолибералната партия, зам.-председател на V и VІ ОНС и
на ІV ВНС (1886–1907). Публицист, редактор на в. „Пловдивски куриер“ (1890), в. „Малък
вестник“ (1892), в. „6-ти септември“ (1908). Председател на Поборническо-опълченското
(1904–1936) и Археологическото дружества в Пловдив (1913–1929).

Автобиография.
Задгранични паспорти на Иван Андонов (1888–1889); лични карти (1889–1919);
удостоверения; поборнически книжки (1923–1924); некролози. Речи и статии от
д-р Александър Пеев, Илия Ангелов, Божидар Здравков и др. за Иван Андонов.
Протоколи от заседания, окръжни, възвания, бюлетини на Народнолибералната
партия с бележки от Иван Андонов; негови речи и изложения; писма и телеграми от
и до Иван Андонов, Стоян Динев, Димитър Тончев, Сава Муткуров, Стефан Стамболов, Димитър Петков с указания за провеждане на митинги, за предизборни съглашения и издигане на нови кандидатури (1880–1920). Изложения, доклади, писма
и телеграми от и до Иван Андонов, НС и княз Фердинанд І за оставката на Стефан
Стамболов, за обявяване Независимостта на България; от Димитър Гърков, Тодор
Кесяков, кметове, училищни настоятелства и др. за извършени закононарушения,
с молба за съдействие при отпускане на средства, пенсии, покани за чествания.
Проектобюджети, законопроекти, доклади, отчети, петиции, международни договори, тронни слова, стенографски дневници на НС (1886–1910). Постановления,
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протоколи от заседания, заповеди, списъци на членове на Пловдивското окръжно
управление и Пловдивския градски общински съвет (1890–1920).
Законопроекти за пенсиите и възнагражденията на опълченците и поборниците с критични бележки, свидетелства и удостоверения, речи от председателя на
Поборническо-опълченското дружество в Пловдив; устави, протоколи, окръжни,
апели, списъци на поборници, покани за чествания, писма с молби за вписване, за
съдействие при отпускане на пенсии, помощи (1882–1937); документи на Археологическото дружуство в Пловдив (1924–1926), на Окръжния съд, на дружествата
„Братство“, „Тракийски юнак“, „Сокол“, „Тракиец“.
Спомени на Иван Андонов: „Из спомените ми от турско време“ с рецензии,
отзиви и писма по отпечатването им (1912–1926), „Съединението“ и „Батенберг“
(1912–1913); изследвания и бележки за Чирпан, за завладяването на Пловдив от
турците, за Хисарската крепост, за разпространението на протестантството; тетрадка
с бележки по изясняване дейността на Васил Левски и Иван Арабаджията, за зверствата на башибозуците в Хасковско през 1876 г. Спомени на Никола Обретенов,
Петър Т. Гарвалов, Стефан Ненчов, Тодор Найденов, Спас Железаров и др., за националноосвободителното движение и църковните борби, записани от Иван Андонов;
тетрадка с бележки за училища и учители в Пловдив до 1878 г., устав на БРЦК,
протоколи от разпити, писма и печатни материали. Спомени на Илия ДимитровКлисарина, Никола Милев, Иван Соколов, Димитър Куртев, Аргир Гагов, Георги
Димитров-Маврото, Иван Арабаджията, Недялка Шилева и др., записани от Иван
Андонов; списъци на участници в Съединението по селища, прокламации, писма и
телеграми по обявяването и честването на Съединението (1885–1928). Бележки на
Иван Андонов за преврата от 9 авг. 1886 г. и контрапреврата; протоколи от събрания
и митинги, спомени; манифести от княз Александър І Батенберг (1886); дневник
за взаимоотношенията между Григор Начович и Стефан Стамболов; бележки за
убийството на Христо Белчев, Димитър Петков и др. политически дейци; записки
за дейността на ВМОРО в Македония, за конфликта между д-р Александър Радев
и княз Фердинанд І по македонския въпрос; за разногласията между членовете на
Народнолибералната партия (1904–1908); за Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна войни по сведения на ген. Иван Фичев, Димитър Ризов, Мичо
Багров и др. Манифести и материали за абдикацията на цар Фердинанд І и възцаряването на цар Борис III.
Писма и телеграми от и до Иван Андонов и Захари Стоянов за недоразумения
между Иван Андонов и д-р Георги Странски, за издигане на кандидатурите на Стефан Стамболов, Захари Стоянов и д-р Стоян Чомаков, за предизборни кампании в
Пловдив, за политическата криза и корупцията в страната, за издаване на произведения на Захари Стоянов (1886–1889); от и до Стефан Стамболов за убийството на
Христо Белчев и д-р Георги Вълкович, за разрешаване на българо-гръцкия конфликт
в Пловдив (1892), с предизборни съвети и препоръки за единодействие между
членовете на партията (1891–1895); от и до Поликсения Стамболова за събираните
от нея материали за съпруга ѝ (1926–1934); от Димитър Пешков, председател на
Централното бюро на Народнолибералната партия и Тодор Гатев за І и ІІ конгреси
на партията, за предизборни борби, коалиции, интриги, за разногласията между
Стефан Стамболов и княз Фердинанд І, за взаимоотношенията между д-р Георги
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Странски, Димитър Тончев и Иван Салабашев, за оставката на д-р Константин
Стоилов, за финансови проблеми по издаването на в. „Независимост“ и в. „Свобода“ (1886–1915), от д-р Никола Генадиев за криза в управлението на страната,
за споразумение между демократи и народнолиберали, за допълнителни избори
(1889–1923); от Петко Германов за вижданията му за реорганизирането на Народнолибералната партия (1889–1910); от Никола Обретенов, Кирил Ботев, Чардафон,
Стоян Заимов, Михаил Маджаров, Иван Радославов, Стою Н. Шишков, Димитър
Страшимиров, Стою Филипов и други по обществено-политически и творчески
въпроси; визитни картички, благодарствени писма от поборници, служители в
различни ведомства и организации, покани за юбилеи и чествания.
Снимки на Иван Андонов; на участници в националноосвободителното движение, поборници, дейци на Съединението, политици и общественици (1876–1935);
албуми от фронта на Балканите (1916); с изгледи от Франция; на швейцарски носии.
Литографии, картички (1876–1935).

АНДОНОВ, МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ (1932–1974)
Ф. 682, 1 опис, 36 а.е., 1946–1976
Роден 1932 г. в с. Калище, Пернишко, умира 1974 г. в София. Завършва режисура във
ВИТИЗ (1955). Режисьор в Бургаския и в Държавния сатиричен театри (1959–1974); доцент
във ВИТИЗ (1959).

Дипломи за средно и висше образование на Методи Андонов, задграничен
паспорт, служебни и членски карти; грамота и указ за присъдени награди и звания;
лични тефтерчета (1973–1974); творчески характеристики на артисти от Държавния
сатиричен театър (1965–1966).
Снимки на Методи Андонов с родителите му; със състуденти и приятели; с
артисти от Бургаския театър; с Григор Вачков и Досьо Досев (1955–1960); от репетиции на постановките „Слуга на двама господари“ и „Хамлет“ във ВИТИЗ; от
филмите „Бялата стая“, „Няма нищо по-хубаво от лошото време“, „Козият рог“,
„Голямата скука“ (1954–1972).

АНДОНОВА, АНА ТАНЕВА (1884–1967)
Ф. 581К, 1 опис, 26 а.е., 1902–1960
Родена 1884 г. в Казанлък, умира 1967 г. Завършва драматичен курс в Прага; специализира във Виена. Артистка в Пловдивския театър (1901–1909), в пътуващия театър на Антон
Страшимиров и Стоян Бъчваров (1910), във Варненския театър, в театър „Ренесанс“ – София, в Народния театър „Кръстю Сарафов“, в Бургаския театър (1946–1948), в Пътуващия
модерен театър, в театър „Родина“ (ръководен от Ана Андонова), в Трудовашкия театър
(ръководен от Султана Николова).
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Укази и съобщения за удостояването ѝ с държавни ордени и награди и отпускане на народна пенсия.
Писма до Ана Андонова от Борис Денизов, отхвърлящи клеветите по повод
сценичната ѝ дейност (1959); от Итко Стоянов за творческите им години и др.
Снимки на Ана Андонова от студентските ѝ години в Прага (1904); като самарянка в Пловдивската държавна болница (1912); в роли, играни в Пловдивския
театър, в театъра на Стоян Бъчваров, в Плевенския народен театър, в Народния
театър „Кръстю Сарафов“, в Нов народен театър, в Пътуващия модерен театър.

АНДРЕЕВ, АЛЕКСАНДЪР (Александър Андреев Берхатлиев)
(1879–1971)
Ф. 819К, 1 опис, 49 а.е., 1911–1970
Роден 1879 г. в Ловеч, умира 1971 г. в София. Завършва Рисувалното училище в
София при проф. Жеко Спиридонов (1903); специализира във Виена, Мюнхен и Берлин.
Скулптор в Етнографския музей в София; председател на дружество „Съвременно изкуство“ (1920–1932); инициатор и организатор на фонда „Изложбено помещение“ (1926), на
обединяването на дружествата на художниците в общ съюз (1932) и председател на Съюза
на дружествата на художниците в България.

Автобиографични бележки (1926).
Служебно досие на Александър Андреев, от ИИИ при БАН (1961); удостоверение от НС за удостояването му със звание „Заслужил художник“ (1967); личен
бележник на Александър Андреев за творческите му планове; договори за проекти
(1952); покана за изложба на Александър Андреев по повод честването на 20-годишната му председателска дейност на дружество „Съвременно изкуство“. Устав
на СБХ (1949); доклади, отчети на съюза за периода 1953–1970 г.
Писма от Александър Андреев до Никола Мирчев за избирането му за главен
секретар на СБХ (1963); до Любен Петров за проекта за паметник на връх Шипка;
от М. Людсканова за откупуване на негова творба от НХГ; от ректора на ДМА за
продажба на негови скулптурни творби и др. (1954–1962); от СБХ, ИИИ при БАН
и др. за регистриране на паметниците на културата в страната, със сведения за
броя и наименованията на скулптурните му произведения и др. (1954–1969); от
Иван Фунев, Никола Кожухаров и СБХ с поздравления по повод негови празници
и удостояването му със званието „Заслужил художник“ (1946–1969).
Снимки на Александър Андреев (1914–1964); със съпругата му; с близки и
роднини (1914–1962); с негови колеги (1936); снимки на скулптурни творби на
Александър Андреев, публикувани в пресата (1911–1958).
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АНДРЕЕВ, БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ (1891–1939)
Ф. 1153К, 1 опис, 14 а.е., 1912–1939
Роден 1891 г. в Кюстендил, умира 1939 г. Завършва Военното училище в София (1912);
участник в Балканската и Първата световна войни. Специализира театрално изкуство във
Виена и в частната школа на Николай О. Масалитинов в Берлин (1922–1923). Директор
на любителска театрална трупа в Кюстендил (1924); артист в Русенския общински театър
(1925); ръководител на любителския театър в Кюстендил (1926–1927); артист в Народния
театър в София (1928–1939).

Служебна карта на Богомил Андреев като артист от Народния театър в София
(1931–1932); съболезнователни телеграми и статии в периодичния печат по повод
смъртта му (1939). Студия „Богомил Андреев“ от Иван Гърчев (1939).
Писма от Богомил Андреев до семейството му за пътуването на Народния
театър в САЩ и Югославия (1936, 1937).
Снимки на Богомил Андреев като офицер във Военното училище в София и
участник в Балканската и Първата световна войни; в роли (1937); в сцена от филма
„Страхил войвода“; на артистите от Народния театър Олга Кирчева, Петя Герганова,
Зорка Йорданова, Константин Кисимов, Иван Г. Димов, Кръстьо Сарафов, Елена
Снежина, Владимир Тенев и други при гостуването на театъра в САЩ (1937).

АНДРЕЙ ВЕЛИЧКИ, митрополит (Стоян Николов Петков)
(1886–1972)
Ф. 910, 1 опис, 99 а.е., 1913–1972
Роден 1886 г. в с. Врачеш, Софийско, умира 1972 г. в САЩ. Завършва Московската
императорска духовна академия (1916). Преподавател в частния руски университет „Знаменски висш курс“ (1916–1918); секретар и инспектор при Отдела за вероизповеданията в
МВРИ, преподавател в Духовната семинария в София, началник на Културния отдел на Св.
Синод (1918–1928); приема свещенически сан с име Андрей (1928); викарий на ВарненскоПреславския митрополит (1929). Първи български владика на епархията на БПЦ в Америка
(1938); екзархийски заместник в Цариград (1942–1945); епископ на БПЦ в Америка (след
1945), на Събора на църковните общини на Българската екзархия в Америка е избран за
митрополит (1947); уволнен от Св. Синод (1948), но продължава управлението на епархията.
Признат от Св. Синод за каноничен митрополит на Българската епархия в САЩ, Канада и
Австралия (1963). Член на Малтийския орден, избран за Велик прелат (1961).

Дневници (1936, 1962–1972); биографични сведения; „Следи от стъпки по
един изминат път“ – спомени с автобиографични сведения до 1918 г.; съдържание
на записани на касетофон спомени на митрополит Андрей Велички. Съобщения,
статии и интервюта в периодичния печат за дейността му и за положението на
българските църковни общини в Америка (1946–1965). Завещания (1971).
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Молитви и проповеди на Стоян Петков (1913–1921); „Светлината на деня“ –
сборник проповеди на Стоян Петков (1921); статия „Исус Христос – приятел на
младежта“ (1929) и др.
Писмо от Световната студентска християнска федерация – Пекин до Стоян
Петков с покана да стане секретар на Българската студентска християнска асоциация
(1922). Възвания от граждански комитети във Велико Търново и Шумен до епархийските избиратели за избиране на епископ Андрей за Великотърновски (1935)
и Варненско-Преславски (1937) митрополит, снимки на епархийски избиратели и
протести от мирски и духовни избиратели за допуснати нередности при изборите.
Послание от Св. Синод на БПЦ до християните от Българската епархия в Америка
за назначаването на епископ Андрей за управляващ епархията; писмо от министъра
на външните работи и изповеданията и грамота за награждаването му с кръст „За
гражданска заслуга“ (1938). Писма и послания на Българската епархия в Америка
до църковните служители и настоятели за финансовото състояние на епархията,
за живота на българските църковни общини, за решенията на църковния събор в
Бъфало през 1947 г. (1938–1964); протокол от заседание на Духовния епархийски
съвет на Българската православна епархия в САЩ, Канада и Австралия в Бъфало (1951). Окръжно на ЦК на МПО до настоятелствата на МПО и изложение на
Първата църковна конференция на Македоно-българските православни църкви в
САЩ и Канада до Св. Синод за отказа им да приемат епископ Андрей за духовен
глава (1938–1939). Устав и протоколи на Българската църковна община „Св. Богоявление“ в Лос Анжелис и писма от и до църковното настоятелство при общината и
епископ Андрей по църковно-административни и политически въпроси (1939–1966).
Писма от и до епископ Андрей и Българо-македонския просветен клуб и Българомакедонската църковна община в Ню Йорк за дейността им, за благославяне на
общината и др. (1940–1949). Удостоверение от Българската екзархия за работата
на епископ Андрей като викарий в Екзархията за периода 1942–1945 г. и оценка
за работата му по вдигане на схизмата на БПЦ (1946). Устав на Дамския комитет
„Родина“ при българската църква „Св. Апостол Андрей“ в Ню Йорк, покани за
тържества и писма до митрополит Андрей Велички за дейността на комитета
(1952–1959). Резолюция на ХХХVІІІ конгрес на МПО, състоял се в Чикаго, в защита на БПЦ в Македония (1959). Устав, протоколи, послание на настоятелството
на Българската източно-православна църковна община „Св. Климент Охридски“ в
Лос Анжелис и писма до митрополит Андрей Велички за дейността на общината,
настроенията сред имиграцията, състава на настоятелството и др. (1961–1962). Писма от настоятелството при катедралната македоно-българска църква „Св. св. Кирил
и Методий“ в Торонто, Канада до патриарх Кирил за разколническата дейност на
духовниците-привърженици на МПО и клеветите им против митрополит Андрей
Велички (1961–1962). Писма от и до митрополит Андрей Велички, патриарх Кирил,
архимандрит Симеон и председатели на църковни общини на Българската епархия
в САЩ за поведението на архимандрит Симеон като протосингел на Българската
митрополия в Ню Йорк и отзоваването му в България (1965–1970). Писма от и до
митрополит Андрей Велички и председателите на Македоно-българските църковни
общини в Дийлбърн, Мичиган и Стилтън, Пенсилвания Алекс Еванс и Борис Ацев
(1966–1972). Сведения за лица, организации и държавни институции в Америка, Европа, Азия и Австралия, с които митрополит Андрей Велички е поддържал връзки.
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Писмо от епископ Андрей до цар Борис ІІІ за запазване на неутралитета на
България във Втората световна война (1942); писма от и до митрополит Андрей
Велички и царица Йоанна, д-р Николай Николаев, д-р Александър Николаев,
проф. Александър Цанков и др. за живота, културната и политическа дейност на
българската емиграция, издаването на в. „Свободна и независима България“ от Г.
М. Димитров, учредяването на комитет „Свободна Европа“ в Бразилия и разпространението на изданията му, за издирване на българи-емигранти, молби за оказване
на помощ и др. (1925–1972).

АНТОНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ (1897–1975)
Ф. 1606К, 1 опис, 99 а.е., 1904–1980
Роден 1897 г. в Павликени, умира 1975 г. в София. Завършва Военното училище в
София (1934). Военен деец. Командир на артилерийска батарея през Първата световна
война; служи в Главното интендантство при МВ (1935, 1946); началник на направление
„Стопанско“ в отдел „Гражданска мобилизация“ при МВ (1939–1941), началник военностопански щаб (1941–1946) и директор на Дирекцията за гражданска мобилизация, уволнен
1946 г. Подполк. (1939), о.з. полк. Преподавател във ВА (1938–1946) и ВИИ „Карл Маркс“
(1952–1954). Член на Военно-историческата секция към БАН.

Анкетен лист (1945); биографична справка от наследниците (1980), надгробно
слово.
Спомени на Иван Антонов (част) „В служба на родината“; записки от курс
по ръководене на войната, проведен в Германия (1940); изследване (част) „Дипломатическата борба за привличане на България във войната 1915–1918 г.“ (1949).
Доклади, програма и статии от Иван Антонов по военно-стопански теми и
лекции по огнева подготовка.
Писма от и до Иван Антонов и ген. Атанас Драгиев за честване 50-годишнината
на 39 боен випуск на Военното училище в София; до МВ за организиране снабдяването на армията с храни; от МВРИ, Комисарство по изпълнение съглашението
за примирие за участие в конференция за износ на каменни въглища в Югославия
(1945) и др.
Снимки на Иван Антонов (1918–1945); със семейството му; с ген. Сава Бакърджиев, с ген. Климент Бояджиев на военни маневри; с Хаим Бакиш и Никола
Грозев – фабриканти; с Никола Петков, Петко Стайнов, Добри Терпешев и др. в
състава на българската делегация в Москва за подписване съглашението за примирие (1944); с офицери от ВА; снимки на д-р Кънчо Миланов – тъст, министър
на правосъдието (1914–1939).
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АНТОНОВ, НИКОЛА НИКОЛОВ (1888–1979)
Ф. 672, 2 описа, 12 а.е., 1953–1965
Роден 1888 г. в София, умира 1979 г. в София. Завършва философия в СУ. Дипломат,
публицист. Служител в МВРИ (1909–1920). Редактор на в. „Ла Булгари“ (1933–1935) и
в. „Пряпорец“. Пълномощен министър в Анкара (1933), представител на България в ОН
(1934–1936), пълномощен министър в Москва (1936–1939), Стокхолм (1939–1942) и Анкара (1945–1946). Емигрант в Египет и САЩ (до 1971). Член на Демократическата партия,
активист на МПО.

Писма от и до Никола Антонов и Иван Михайлов за ролята на в. „Македонска
трибуна“ и редактора ѝ Любен Димитров за обединението на българската емиграция
от Македония в чужбина, за идеята за независима Македония, за борбите между
българските емигрантски организации Български национален комитет с лидер д-р
Г. М. Димитров и Българския национален фронт на проф. Александър Цанков, за
ролята на Анжело Куюмджийски за контактите между американското и българското
правителства през 1943 г. и др. (1953–1954); писма от Никола Антонов до брат му
Илия и племенника му Антон за семейните им отношения, материалното подпомагане на роднините, за изпращане на ръкописите на Никола Антонов „Българо-югославското сближение и Балканското съглашение“ и „Десет години българо-съветски
отношения в рамките на световните събития“ (1964–1965).

АРМЯНОВ, АТАНАС СТЕФАНОВ (1901–1981)
Ф. 1661К, 1 опис, 210 а.е., 1910–1980
Роден 1901 г. в Сливен, умира 1981 г. в София. Завършва право в СУ. Адвокат (1934);
следовател в Дирекцията на милицията в София (1944); народен обвинител при Първи
върховен състав на „Народния съд“ (1945); следовател по конфискационните дела срещу
незаконно забогателите (1946–1947). Член на БКП. Секретар и подпредседател на Софийския адвокатски съвет.

Автобиография (1979).
Документи за признаването на Атанас Армянов за АБПФК и за удостояването
му със звание „Заслужил юрист“ (1969–1973).
Беседи на Атанас Армянов по научен комунизъм.
Протоколи от разпити на обвиняеми и свидетели, обвинителна реч на Атанас
Армянов по дела от Първи състав на „Народния съд“ срещу Павел Груев, Рафаил
Кънев, Светослав Поменов, ген. Теодоси Даскалов, Петър Габровски, майор Георги Славомиров, арх. Йордан Севов, Петър Морфов, о.з. полк. Христо Бърдаров,
Станислав Балан, Любомир Лулчев и др.; обвинителни актове на МП и Плевенския
областен народен обвинител срещу отделни лица за сътрудничество с фашистката
пропаганда (1945); списък на подсъдими пред „Народния съд“ със спрени дела
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(1945); статии в периодичния печат за дейността на „Народния съд“ (1944–1945);
доклад „Народният съд“ от Атанас Армянов (1979). Обвинителни актове на Главна
прокуратура по следствени дела за шпионска и агентурна дейност срещу Боню
Петровски, Петко Кунин, Ласло Райк, Трайчо Костов и др. (1949–1951); за нарушение на държавната планова и финансова дисциплина срещу Иван Винаров и Иван
Каназирев (1958). Досиета по граждански и наказателни дела, водени от адвокат
Атанас Армянов (1959–1978). Отчетен доклад на Софийската адвокатска колегия
с изказване на Атанас Армянов (1952).
Писмо-обръщение от Централния инициативен комитет за образуване на СЮБ
(1966); от НС на ОФ до Атанас Армянов с молба да напише спомени за историята
на работническото движение в Сливен (1955).
Снимки на Атанас Армянов; с участници в работническа конференция; на
баща му с текстилни работници от Сливен (1910).
Доклади на проф. Лиляна Ненова по въпроси на семейното право; информация
от проф. Михаил Геновски за участието му в XXIII годишно събрание на Съветската
асоциация по международно право в Москва и др.

АРМЯНОВ, КОСТА КОСТОВ (1899–1943)
Ф. 1112К, 1 опис, 79 а.е., 1929–1943
Роден 1899 г. в Русе, умира 1943 г. в София. Следва архитектура (1918) и пеене във
Виена. Оперен и оперетен артист в Кооперативния (1925–1940) и в Свободния театри.

Биография, студентска карта, грамота и орден „За граждански заслуги“, визитни картички; некролози, съобщения за смъртта на Коста Армянов, съболезнователни
писма и телеграми до Вера Армянова, съпруга. Отзиви и рецензии в пресата за
участието му в постановките „Долари и гондоли“, „Любовта на Шуберт“, „Веселата вдовица“, „Феята на карнавала“, „Целомъдрената Сузана“ и др.; брошура за
10-годишния юбилей на Кооперативния театър (1932).
Писма от Коста Армянов до Вера Армянова за гастроли в Белград, Нови Сад
и др. (1938); от приятели и почитатели за успешни изяви в Музикалния театър
(1935–1938).
Снимки на Коста Армянов; със семейството му и с роднини; в роли от постановки на „Цигански барон“, „Последен валс“, „Баядерка“, „Грешницата от Багдад“
и др.; с артистите Мими Балканска, Тинка Краева, Надя Ножарова, Николай Попов,
Асен Русков, Анета Цанкова и др.
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АРЪШЕВ, НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ (1895–1984)
Ф. 790К, 1 опис, 5 а.е., 1913–1960
Роден 1895 г. в Стара Загора, умира 1984 г. в София. Завършва живопис в Художествената академия (1927). Художник; учител по рисуване в София; сътрудник в сп. „Червен
смях“ (1921–1922) с политически карикатури. Член на Дружеството на новите художници
(1936), на „Съвременно изкуство“ (1937), на Дружеството на Южнобългарските художници
(1940–1944), на СБХ. Автор на самостоятелни изложби в Стара Загора (1923) и в София
(1947, 1966).

Автобиография (1960).
Автопортрет (1913) и пейзаж с автограф от Никола Аръшев.
Писмо от Елин Пелин с предложение за илюстрация на негови произведения
(1913).

АСЛАНЯН, ОНИК ОХАНЕС (1898–?)
Ф. 1636К, 1 опис, 57 а.е., 1860–1981
Роден 1898 г. в Русе. Завършва право в СУ. Завеждащ финансово-счетоводния отдел
(1925) и директор на текстилна фабрика „Беров и Хоринек“ в София; съветник в ДПК и в
МИЗ (1948). Осъден по процеса срещу Трайчо Костов (1950); реабилитиран (1956).

Автобиография (1981).
Удостоверения от Софийския окръжен съд за регистриране на търговска
фирма „Братя Асланян“, от ОСБИ за заеманите от него обществени длъжности, от
Върховния съд на НРБ за присъдата на Оник Асланян по делото Трайчо Костов и
др.; заповеди за назначение.
Спомени на Оник Асланян за Владайското въстание, за абдикацията на цар
Фердинанд І и интронизацията на цар Борис III; за срещите му с Димитър Благоев, Георги Кирков, Васил Коларов, Георги Димитров и др.; за първите съветскобългарски преговори в Москва като член на българската стопанска делегация; за
национализацията на индустрията и първите народостопански планове; за Трайчо
Костов, процеса срещу него и др. Биографични бележки от Оник Асланян за братя
Асланян.
Монографии от Оник Асланян: „Ръководство и планиране на промишлено
предприятие“ (1948), „Заводско планиране“ (1956); статии за българо-арменските
исторически връзки, за сътрудничеството между арменските печатари в Цариград
и българските революционери, за приноса на арменците в стопанския живот на
България, за създаването на Българската екзархия в Цариград и съдействието на
арменците и др.; доклади за общото стопанско положение в страната, за технологичните норми за провеждане на контрол върху вълнените изделия и др.; рецензии;
библиографска справка.
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Снимки на Оник Асланян със семейството му; с Георги Димитров, Цола Драгойчева, Добри Терпешев, Райко Дамянов и др.; с членове на българската стопанска
делегация в Москва (1946); с католикоса на Арменската църква и др.
Нотариални актове на Оханес Асланян-баща за закупени имоти в Русе; писма от
чуждестранните консули във Варна за случаите на насилствено налагане на исляма
(1860, 1861); дисертация, статии, доклади и статистически проучвания на проф.
д-р Здравко Гунчев, Кирил Гълъбов, Петър Мандаджиев, проф. Н. Платиканов за
овцевъдството, добива на вълна и вълненотекстилната промишленост.

АТАНАСОВ, ГРОЗЮ ДИКОВ (1884–1951)
Ф. 1108К, 1 опис, 14 а.е., 1916–1949
Роден 1884 г. в с. Любеново, Пловдивско, умира 1951 г. в София. Завършва ветеринарна
медицина в Берлин (1910). Ветеринарен лекар в Самоков (1911–1912), Бургас (1912–1918;
1921–1923) и в МЗДИ (1918–1923). Преподавател във Ветеринарно-медицинския факултет
при СУ, професор (1923–1951). Член на Върховния ветеринарен съвет; председател на
ОСБЗК. Член на БЗНС.

Автобиография (1944).
Лични бележници със записки по служебни, научни, стопански и обществено-политически въпроси (1944–1947); молба до МЗДИ за освобождаването му от
Върховния ветеринарен съвет (1933); библиографска справка за публикациите му
(1944).
Статии, сказки и съобщения от Грозю Атанасов по въпросите на храненето,
развитието на ветеринарното дело, земеделското и кооперативното движение,
реорганизацията му и др. (1944).; изложение до МС относно промените в УС на
ОСБЗК (1944).
Снимки на проф. Грозю Атанасов с колеги, с кооператори и др. (1936).

АТАНАСОВ, ДИМИТЪР (Димитър Атанасов Стригачев) (1894–1979)
Ф. 1110К, 1 опис, 835 а.е., 1920–1979
Роден 1894 г. в с. Грамада, Видинско, умира 1979 г. в София. Завършва Мичиганския
държавен колеж по земеделие (1917); специализирал фитопатология в университета в Уисконсин, САЩ (1917–1919) и в Берлин (1920). Изследовател във Висшето земеделско училище
във Вагенинген, Холандия (1921–1925). Доцент по фитопатология при Агрономическия
факултет при СУ (1925–1939); професор и ръководител на катедрата по частно земеделие
(1939); основател и ръководител (1935–1941), ст.н.с. (1954–1964) в Института за защита на
растенията. Министър на земеделието и държавните имоти (1935–1936).
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Заповеди от МЗДИ за назначаването на Димитър Атанасов като консултант в
комисии и съвети (1925–1935); статии за 75-та му годишнина (1969) и за смъртта
му (1979).
Статии и бележки от Димитър Атанасов за земеделското производство в България (1937); за получени резултати от изследвания в различни селища; доклади до
МЗДИ и до Агрономо-лесовъдния факултет за болести по растенията (1930–1934).
Писма от и до Димитър Атанасов и МЗДИ за работата на Фитопатологичния
факултет (1925–1941) и Държавния биологичен институт в Берлин по законите
за растителна защита (1926–1942); от и до Международния селскостопански институт в Рим за участие в научни консулти (1927–1931); от и до Американското
фитопатологично дружество за сътрудничество с Българската селскостопанска
академия (1927–1932); от и до Международния съюз на агрономите и Международния земеделски съвет за предстоящи конгреси, с покани за сътрудничество
(1927–1935); от и до Института по растениевъдство и култивиране в Лайпциг,
Селскостопанския институт в Букурещ, Селскостопанското училище в Единбург, Висшето земеделско училище във Вагенинген и др. за болести по тютюна,
шарката по ябълковите дървета, за нови сортове култури, за борба с вредителите,
размяна на семена и др. (1927–1940); от и до Саксонското дружество за защита на
растенията в Дрезден и Държавния институт по растителна защита във Виена за
болести по културните растения (1929); от и до Института по мукология в Англия
за проучвания върху вирусните заболявания по сливовите дървета (1934); от и до
Изследователския институт по лозарство, овощарство и градинарство в Цюрих за
заболявания по черешите (1938); от Ото Апел за мерките за растителна защита, за
ІІІ международен конгрес по фитопатология и за съвещание в Берлин (1931–1942);
от Х. Браун за заплащане на членски внос и за изданията на Съюза по приложна
ботаника (1933–1940); от Й. Пападакис за конференция на агрономите на Балканите
(1930–1931); от фирмите „Освалд Вайг“, „Макс Вег“, „Аугуст Кнохе“, „Кара Уайс“
и други от Великобритания, Германия, Холандия, Гърция за опитите с калиеви и
фосфорни торове, за доставки на препарати за растителна защита и апаратура, за
назначаване на директори на земеделски училища в България, за провеждане на
опити, изпращане на посадъчен материал и др. (1926–1935); от Христо Даскалов
за получени имунни сортове; от Стефан Илиев за опити с различни сортове памук;
от Борис Касабов за добиване на сушени плодове; от проф. Стефан Консулов за
проблеми при отглеждането на ориза; от акад. Иван Странски за пътуването му в
Германия, Полша и Холандия; от Дончо Костов, Коста Витанов, Слав Антонов и
др. директори на опитни станции, агрономи и кметове за изпращане на семена, за
специализации и публикации (1926–1952).
Доклади, заповеди, писма от доц. Александър Христов – завеждащ катедрата
по фитопатология при Агрономическия факултет и Института за растителна защита,
МЗДИ за уреждане на музейни сбирки, назначаване на преподаватели, издаване
на учебници и др. Писма от и до Александър Христов и Българското земеделско
кооперативно дружество, земеделски опитни станции, производителни кооперации за болести по културите, за подобряване средствата за растителна защита и
др. Заповеди, доклади, учебни програми, писма на деканата на Агрономическия
факултет. Бележки по проектоконвенция за растителна защита с Албания.
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АТАНАСОВ, ЖЕЧО ГОСПОДИНОВ (1919–2000)
Ф. 1044, 1 опис, 77 а.е., 1948–1988
Роден 1919 г. в Ямбол, умира 2000 г. в София. Завършва педагогика в СУ (1942). Педагог. Асистент по експериментална педагогика (1946); професор по история на педагогиката
(1960); зам.-ректор на СУ (1966). Председател на Българското педагогическо дружество,
на Президиума на СНР, на СУБ; редактор на руското сп. „Современная высшая школа“.

Автобиография и биография; родословно дърво.
Програми и записки от посещенията на проф. Жечо Атанасов в Швейцария,
Чехословакия, Югославия (1968–1984), от заседанията на редколегията на сп. „Современная высшая школа“ (1978); дневници от научни педагогически конференции
(1968). Лекции и доклади за социалистическото училище, за естетическото възпитание, за историята на СУ, политехническото образование и други (1952–1980);
слова по повод юбилейни и годишни чествания (1977–1988).
Писма от и до проф. Жечо Атанасов и А. Н. Алексюк, А. Д. Бондар, Антони
Смолалски, Готфрид Улих за съвместния им научен труд „Принципи на социалистическата образователна система“ (1975–1982); от Тодор Ялъмов за изготвяне негов
бронзов бюст за Ямболската художествена галерия и др.

АТАНАСОВ, ПАВЕЛ (Павел Атанасов Паскалев) (1867–1960)
Ф. 747К, 1 опис, 74 а.е., 1885–1960
Роден 1867 г. в с. Ези бей (Паскалево), Добричко, умира 1960 г. в София. Завършва гимназия в Добрич (1885). Учител (1885–1900) и свещеник (1901–1942); фолклорист, народен
певец. Заточен от румънските власти в Молдова (1916–1918); емигрира в България (1940).

Автобиографични бележки.
Свидетелство и диплома за завършено образование; договор за учителска
дейност (1888–1900); договор за отпечатване на стихосбирката „Текнали са девет
чешми“; молба за членство в СБП (1955); указ на НС за удостояване с почетно звание (1955); статии, отзиви и съобщения за живота и дейността му от Иван Бурин,
Светозар Кукудов, Димитър Осинин, Атанас Примовски и др.
Спомени за насилията на куцовласите над българското население през 1933 г. в
с. Конак Куюджук (Подслон), Добричко; за честване деня на Св. св. Кирил и Методий
в Добрич и др.; бележки за живота и дейността на Григор Бояджиев – свещеник от
с. Попгригорово и Димитър Минев – учител от с. Паскалево, Добричко загинали
през 1922 г.; за песните „Текнали са девет чешми“, „Орел литна над Балкана“,
„Изгряла ясна светла звезда“ и др.
Писма, картички и телеграми от и до Павел Атанасов и епископ Николай Макариополски за събирателската дейност на Павел Атанасов; от и до Константин
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Хруцки от Краеведския музей в Новоросийск за включените в експозицията материали за Освобождението на България, изпратените песни, стихотворения и др.
(1955–1958); от Атанас Свиленов с препоръка да подготви сборник с добруджански
народни песни; от Етнографския музей за изпращане сведения за народните хорà,
игри и обреди от родния край (1947–1955); от СБП за участие в конкурси, сборници
и събрания (1957–1960) и др.
Снимки на Павел Атанасов (1901–1956); със семейството му; със свещеници
след завръщането му от заточение; с ген. Тодор Кантарджиев при честване присъединяването на Добруджа към България; с Константин Хруцки и др. Негови
рисунки и скици. Снимка на Атанас Павлов Попов-син, режисьор и директор на
Толбухинския театър.

АТАНАСОВ, ПЕТКО (Петко Атанасов Мавродиев) (1889–1956)
Ф. 932К, 2 описа, 217 а.е., 1895–1956
Роден 1889 г. в Пловдив, умира 1956 г. в София. Учи актьорско майсторство в МХТ
(1908–1910; специализира в „Бургтеатър“ – Виена и „Комеди франсез“ – Париж. Актьор
в трупите на „Съвременен театър“ (1906–1908), Народния театър (1911–1923, 1926–1939,
1945–1956), „Свободен театър“ (1924), Хасковския (1923), Варненския (1939, 1942) и
Плевенския театър (1943–1945). Основател на Общодостъпния театър във Видин (1910).
Преводач на драми от руски и френски език. Редактор и член на редакционните комитети
на сп. „Актьор“ (1923–1925), сп. „Български театър“ (1936–1937 ) и в. „Български артист“
(1929–1932). Секретар на Съюза на артистите в България (1930–1933).

Автобиография; биографични справки (1936–1952).
Удостоверения от Народния театър в София за квалификация, за специализация
и по трудовоправни въпроси; молба за освобождаване от Художествения съвет при
КК; орденски книжки и грамоти за удостояване с Димитровски награди; членски
карти; поздравителни адреси от юбилейни чествания; некролози и съболезнователни писма (1911–1956).
Доклади, рапорти и справки за кадровото състояние на отделни театри, за
взаимоотношенията в трупите, за материалната база, репертоара и др.; финансовосчетоводни тефтери за приходите и разходите, за заплатите на артистичния и художествения състав, бележки за Варненския, Димитровградския, Хасковския театри
и Народния театър; касова книга на Видинския общодостъпен театър; правилник
на Варненския народен театър; списъци на трупите на Народния театър и Благоевградския театър; юбилейни сборници за чествания на театри и актьори; програми,
покани, театрални афиши от постановки на български театри и гастроли у нас
на руския „Моссовет“, Народния театър в Белград, виенския театър „Райнхард“;
програми, покани и др. на Скопския народен театър (1910–1955).
Тефтери със записки за поставени от него пиеси и изпълнявани от него роли;
бележки, есета, скици за театралния живот във Франция, Австрия и др.; текстове
на играни от него роли в различни пиеси. Преводи от Петко Атанасов на драми
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от руски и френски език; разкази и фейлетони; рецензии и критики от и за него
(1906–1954).
Писма от Петко Атанасов до Михаил Арнаудов – директор на Народния театър
с искане за по-добра режисьорска подготовка (1926); от Иван Башев, проф. Сава
Гановски, Стоян Омарчевски с поздравления за негови изпълнения в постановки и
по повод юбилейни чествания (1937–1956); от Владимир Трендафилов за театрални
постановки във френските театри, за Владимир Василев (1925).
Портретни снимки на Петко Атанасов и снимки от постановки; пробни снимки за участието му в ролята на хаджи Смион във филма „Под игото“ (1895–1954).

АТАНАСОВ, СТОЯН (Стоян Атанасов Хаджистоянов) (1881–1964)
Ф. 779К, 1 опис, 22 а.е., 1910–1952
Роден 1881 г. в Пазарджик, умира 1964 г. в София. Завършва право в СУ. Основава печатница в София (1901). Издава и редактира съвместно с Велчо Велчев в. „Ден“ (1903–1912,
1921–1923).; книгоиздател (1910–1948).

Договори, писма и разписки с издателства, книжарници, печатници, проф.
Димитър Х. Георгиев, Иван Г. Данчов, Иван Касъров, Ран Босилек, Николай Райнов
и др. за отпечатване и разпространение на книги и учебници (1921–1947).
Спомени „Български писатели от близо“ за Николай Райнов, Кирил Христов,
Елин Пелин, Иван Вазов, Константин Величков, Стоян Михайловски и др.; лекции
на Николай Райнов по теория на живописта, по техника и методика на рисуването;
„История на Византия“ от Никола Станев; учебник по отечественознание, христоматии, читанки и др.
Писма, изложения, разписки, план-скица от Столична община и ГНС – Пазарджик за построяване паметник и откриване къща-музей на Константин Величков.
Снимки на Стоян Атанасов с Николай Райнов, Симеон Дановски и Л. Казанджиев.

АТАНАСОВА, ДАНКА АТАНАСОВА (1889–?)
Ф. 1388К, 1 опис, 20 а.е., 1934–1960
Родена 1889 г. в Сливен. Завършва гимназия в София. Писателка.

Роман от Данка Атанасова „Момичето от пансиона“ (1939) и рецензии за него;
разкази: „Пролетна приказка“, „Из Миналото“, „Простеният грях“ и др.; пътеписи:
„До Кембридж“, „Разходка през Охрид“, „Магията на Дрезден“ и др.; очерци: „Хисар
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в далечното минало и сега“ и „Лагер Чайка“; рецензия за „Романът на Яворов“ на
Михаил Кремен (1960) и бележки за изложба на Константин Щъркелов.
Писма от и до Данка Атанасова и Михаил Кремен за книгата му „Романът на
Яворов“; до проф. Михаил Арнаудов за впечатленията ѝ от книгата му „Паисий
Хилендарски“; от В. Джапунов и Йордан Муздраков за романа „Момичето от
пансиона“.

АТАНАСОВА, РАЙНА М. (1892–?)
Ф. 1049К, 1 опис, 27 а.е., 1913–1956
Родена 1892 г. Учителка, директор на първото Девическо професионално училище
по плетене в София (1909).

Изложение от Райна Атанасова до МТПТ за отпускане на средства за подмяна
на машинния инвентар на Девическото професионално училище по плетене (1930).
Обяви за записване в курсове за обучение, за изложби и тържества (1928–1931);
правилници за вътрешния ред; равносметка за стопанската и финасовата дейност
(1948–1949). Статия от Мария Хаканова и бележки от Здравко Митовски за постиженията на училището.
Писма до Райна Атанасова от Любен Атанасов с новини от фронта (1913); от
Цветан Каролев и Стефан Македонски за съгласието им да участват в организирания
от нея благотворителен концерт (1915); от дружество „Милосърдие“ за събиране
помощ за сираци; покана от Временното настоятелство на професионалните учители за присъствие на учредително събрание (1921).
Снимки на Райна Атанасова с нейни възпитанички; от изложби на изработени
модели от вълнено трико (1937–1939).

АФЕЯН, БОХОС БЕДРОС (1924–1969)
Ф. 1286К, 2 описа, 119 а.е., 1928–1969
Роден 1924 г. в Шумен, умира 1969 г. в Пловдив. Завършва БДК; специализира в ГДР.
Оперен режисьор. Главен режисьор в Пловдивската опера (1958–1969); гост-режисьор в
Софийската опера (1966).

Свидетелство за основно образование от арменското училище в Атина и
легализиран превод (1939); почетни грамоти, поздравителни адреси и диплом за
режисьорските му постижения (1963–1969); некролози и съобщения в пресата и
съболезнователни писма до Надя Афеян – съпруга, по повод смъртта му; отзиви и
рецензии за творческата му дейност от Росица Баталова, Розалия Бикс, Боян Икономов, Дмитрий Кабалевски, Венелин Кръстев и др. (1956–1968).
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Режисьорски планове на Бохос Афеян, исторически справки за композитори
и техните произведения; списъци на роли и изпълнители; планове и скици за мизансцени; програми за репетиции и др. за постановките на оперите: „Севилския
бръснар“, „Силата на съдбата“, „Сватбата на Фигаро“, „Аида“, „Бохеми“ и др.
(1955–1966); бележки за историята на българското оперно изкуство; списък на
оперите и оперетите, режисирани от него (1969); програми и афиши за негови
постановки.
Писма от Бохос Афеян до Надя Афеян – съпруга, за работата му в Берлинската
опера, за творческите му планове; до Вл. Лукич с мнение за картините му; до Николай Павлович – директор на Музикалния театър във Воронеж за поставянето на
операта „Луд гидия“ (1963); от Н. Садковой – директор на Куйбишевската опера за
поставянето на „Милионерът“ (1967); от Симеон Щейн от Воронеж за получените
партитури на „Луд гидия“; от Американското посолство в София за постановката
„Откраднали консула“ (1963); от артистите в Софийската опера за премиерата на
„Бохеми“ (1966) и др.
Снимки на Бохос Афеян (1928–1969); с проф. Драган Кърджиев, Жул Леви,
Парашкев Хаджиев, Симеон Щейн; с артисти от различни оперни театри; на Арам
Хачатурян и Евгений Пойманов с посвещения и др. Картини на Бохос Афеян, портрет на дъщеря му, карикатури, скици за декори и костюми.
Писмо от Иван Димов – композитор, автор на музиката на операта „Откраднали
консула“ до Г. Мдивани – автор на едноименната пиеса, с покана да присъства на
премиерата в Пловдив (1969); либрето на операта „В една новогодишна нощ“ и др.

АФЕЯН, НАДЯ (НАДЕЖДА) ИВАНОВА (1917–2000)
Ф. 618, 1 опис, 73 а.е., 1908–1985
Родена 1917 г. във Варна, умира 2000 г. Учи оперно пеене в София (1936–1942),
в Берлинската консерватория (1942–1943) и актьорско майсторство в „Бургтеатър“ –
Виена (1943–1945). Оперна певица. Артистка в театър „Одеон“ (1946), Софийската опера
(1947–1976) и Берлинската опера (1962–1972).

Дневник на Надя Афеян за концертите ѝ в Албания (1953), автобиографична
книга „Светлини и сенки“ (1985) и статия „С чувство на изпълнен дълг“.
Членска книжка от СМДБ, орденска книжка и почетни грамоти. Отзиви и
рецензии в българския и чуждестранния печат за творческите ѝ изяви.
Договори на Надя Афеян с Берлинската опера за участие в оперни спектакли. Отзиви в печата за гастролите на Софийската опера в чужбина (1961–1970);
юбилейни сборници за оперите в Берлин (1965) и София (1968, 1969); програми и
афиши за оперни спектакли и концерти с нейно участие.
Писма и илюстровани картички от Надя Афеян до семейството ѝ за гастролите ѝ в чужбина; от Бохос Афеян – съпруг, за творческите му планове, от Нина
Хачатурян, от СБК и др.
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Снимки на Надя Афеян в ролите на Азучена, Аида, Амнерис, Далила, Еболи,
Кармен и др. (1946–1967); със семейството ѝ; с артистите Юлия Винер, Радка
Комфорти, Димитър Петков, Катя Попова, Борис Христов и др.; на артистите Тео
Адам, Михаил Люцканов, Елена Николай, Катя Попова, Катя Спиридонова, Ана
Тодорова, Герхард Фрай и др.

БАГРЯНА, ЕЛИСАВЕТА (Елисавета Любомирова Белчева)
(1893–1991)
Ф. 65К, 2 описа, 1528 а.е., 1910–2003
Родена 1893 г. в София, умира 1991 г. в София. Завършва славянска филология в СУ
(1915). Поетеса. Учителка в с. Афтане, Ямболско (1910), в Кюстендил, в Девическата гимназия – Враца (1919), в І софийска девическа гимназия (1926–1931); редактор в сп. „Училищен
преглед“ (1936); библиотекар, сътрудник в МНП (1931–1944); завеждащ отдел „Поезия“ на
сп. „Септември“ (1944–1959); член на УС на СБП; зам.-председател на Българския ПЕНклуб, член на ръководството на Съюза на преводачите в България (1932–1944, 1979–1984).

Автобиографии, биографични бележки (1930–1978).
Удостоверение за редовно членство в СБП (1944). Грамоти и удостоверения за
удостояване със звания и награди: „Лауреат на национална премия за мир“ (1953),
„Герой на социалистическия труд“ (1967), „Златен медал на Международната асоциация за поезия“ в Рим (1969); „Герой на НР България“ (1983); Голямата награда
за литература, детска литература и поезия „София“ (1984) и др. Решение на Софийски окръжен съд за промяна на името ѝ след развода от Елисавета Ликова на
Елисавета Белчева Багряна (1957). Статии за живота и творчеството на Елисавета
Багряна от: Георги Константинов, Здравко Петров, Александър Геров, Андре Глод,
Стефка Христова, Зденек Урбан, Петер Юхас, Любен Георгиев, Николай Дончев, Ян
Кошка, Ваня Бояджиева, Петър Динеков, Блага Димитрова, Панталей Зарев и др.
(1943–2003). Стихотворения, посветени на Елисавета Багряна от: Блага Димитрова
(1953), Николай Марангозов (1963), Христо Радевски (1963,1983), Кристиян Жерар
(1964), Младен Исаев (1967), Виктор Тулбуре (1967), Ижиту Гонсалвиш (1977),
Павел Матев (1980), Сергей Гумильов (1980–1982).
Стихотворения, преведени от Елисавета Багряна от словенски, гръцки, сръбски,
френски и полски език (1969–1980); стихотворения от Елисавета Багряна, преведени на чешки, френски, немски, румънски, италиански, руски, унгарски, сръбски
език (1931–1978). Рецензии за творчеството на Елисавета Багряна: от Емил Петров
за „Пет звезди“ (1953); от Александър Геров за „Сърце човешко“ (1954); от Александър Пиндиков за „От бряг на бряг“ (1973); от Атанас Свиленов за „Антология
манускрипта“ (1984) и др.
Служебни удостоверения на Елисавета Багряна като учителка в с. Афтане,
Ямболско, Кюстендил и Враца (1910–1919); заповеди за назначаване като учителка
в София (1926–1931).
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Информации и съобщения за участие на Елисавета Багряна и Дора Габе на
конференции и конгрес на Световния ПЕН-клуб в Белград и Загреб (1932). Бележки, впечатления на Елисавета Багряна от конгреса на ПЕН-клубовете в Бразилия
(1960); отчети, изказвания на Световния конгрес на жените в Москва (1963); на
Биенале на поезията в Белгия (1963); докладна записка за посещението ѝ в Ливан
и на Ливанския писателски съюз (1971); изказвания на ІІІ национална конференция
на младите творци и пред международни писателски срещи (1977, 1980); изказване
на Априлски литературни дискусии и др.
Писма до Елисавета Багряна от: Иво Андрич за излизане на нейна книга на
сръбски език (1963); от Иво Балентович за взаимния обмен на поетични творби
между редакциите на сп. „Септември“ и сп. „Република“ – Белград (1968); от Георги Балючев за преводната литература на полски и чешки език (1968); от Роже
Бернар за неговите изследвания на българската поезия и литература (1963–1983);
от Долорес Болсен за взаимното им приятелство (1978–1983); от Берта Брайнина,
нейна преводачка на руски език (1983); от Ален Боске за включването ѝ в поетичния
сборник „100-те най-добри стихотворения“ (1983); от Пиер Гамара за преклонението му пред нейния поетически талант (1983); от Марин Големинов за бъдещо
сътрудничество и с благодарност за подарената му книга (1973); от Любен Гройс
с идеи и творчески замисли за театрални постановки и рецитали (1952–1981); от
Сергей Гумильов, преводач на поезията на Елисавета Багряна на руски език във
връзка превеждането на негови стихотворения на български (1980–1984); от Денис Дезире с оценка на новата ѝ стихосбирка „Контрапункти“ (1968); от Любиша
Джудич с молба да изпрати нови стихотворения за публикуване в хърватското сп.
„Багдала“ (1965); от Блага Димитрова с впечатления от пътуването си в Германия
(1957–1960); от Дмитрис Доукарис за публикуване словото ѝ пред Международната
конференция по литература в Атина (1978); от Екатерина Йосифова за творческите
си идеи и мнения (1979); от Дарин Камбов за снимане на документален филм за
Елисавета Багряна (1988); от Джордже Корбу – председател на Съюза на румънските
писатели за съгласието ѝ той да превежда нейни стихове на румънски език (1965);
от Павел Матев с размяна на мнения за новоизлезли поетични творби (1984) и др.
Снимки, графични портрети, скица и шаржове на Елисавета Багряна, отпечатани в нейни стихосбирки и в периодичния печат (1931, 1955); афиши от нейни
юбилейни чествания и поетични рецитали (1963, 1966, 1999).

БАГРЯНОВ, ИВАН ИВАНОВ (1891–1945)
Ф. 389К, 2 описа, 426 а.е., 1923–1945
Роден 1891 г. в с. Воден, Разградско, убит 1945 г. Завършва Военното училище в
София (1912) и агрономство във Виена (1922). Военен и политически деец. Артилерист в
Балканските и в Първата световна войни. Адютант на цар Фердинанд І, адютант и съветник
на цар Борис ІІІ. Председател на ОСЗСЗ (1938–1944); народен представител в ХХIV ОНС
(1938–1939); Министър на земеделието (1938–1944); Министър-председател (1944). Осъден
на смърт от „Народния съд“ (1945).
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Лична карта на Иван Багрянов (1938); грамоти (1940–1941); данъчна и влогова
книжка (1933–1940); сметки и разписки (1938–1939). Статии за Иван Багрянов от
Сава Ботев; отзиви в печата за посещенията му в Германия и Италия (1940).
Бележници на Иван Багрянов с чернови на речи, планове и сметки (1938–1939);
речи в НС, беседи, статии (1938–1944); протоколи, питания на народни представители, законопроекти (1939). Изложения, доклади, статистически таблици за
дейността на МФ, БЗКБ, МЗДИ, Дирекция „Храноизнос“, Главната дирекция на
статистиката, Съюза на кооперативните служители, от селскостопански камари и
др. търговско-стопански, професионални и културно-просветни институции.
Бюлетини на БЗКБ, Дирекцията на националната пропаганда, „Европа прес“
и др. (1930–1943).
Писма от Иван Багрянов до Емилия Багрянова и Иван Багрянов – баща (1925–
1939); от ген. Дончо Атанасов за посредничество при продажба на тютюн в САЩ
срещу доставки на напоителни съоръжения; от цар Борис III за ген. Христо Луков;
от Първан Драганов за коментираните в Берлин взаимоотношения между Георги
Кьосеиванов и Иван Багрянов и за политическата обстановка в Европа (1938–1939);
от В. Ст. Деливоров за среща с италианския министър на земеделието; от Цони
Корназов с покана да оглави СБНЛ (1940–1941); от Кънчо Шипков за розопроизводството; от УС на БЛС за оказване помощ на малоимотните (1938–1940); от
английската, италианската и германската легации в София с покани за посещения
(1939–1940); от служители в БЛ в Берлин и Прага; от фирми, занаятчийски и търговски дружества, синдикати и частни лица за внос и износ, по законодателната
дейност на НС, за назначения и уволнения, с поздравления и в подкрепа на правителството; анонимни писма против водената политика и дискриминирането на
евреите (1939–1944). Писма от БНБ до МФ за износ на вино за Германия; от МЗДИ
до министър-председателя за доставки и пласмент на семе от захарно цвекло; от
Софийската земеделска камара за стабилизирането на тютюневия пазар; от Централния земеделски институт с програма за установяване на връзки със СССР и др.
(1939–1940).
Снимки на Иван Багрянов; на семейството му; от посещенията му в Германия,
Италия и др.

БАЕВ, ХРИСТО КОЛЕВ (1892–?)
Ф. 850К, 2 описа, 76 а.е., 1909–1952
Роден 1892 г. в с. Габарево, Старозагорско. Завършва Военното училище в София
(1912). Участник в Балканските и Първата световна войни. Обществен и стопански деец.
Член на БЗНС. Народен представител в ХХ, ХХI, ХХII ОНС; член на ПП на БЗНС (1929–
1930); главен редактор на в. „Земеделска отбрана“ (1929). Началник-отделение в БЗКБ;
председател на Българската птицевъдна кооперативна централа; член на Централното кооперативно сдружение „Казанлъшки дом“, млекоснабдителната централа „Сердика“ ООД,
кооперативното дружество „Народен магазин“ и др. (1940–1946).
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Свидетелство и атестат за завършено Военно училище; уволнителен билет
(1910–1914, 1920).
Доклади, статии, бележки за дейността на парламентарната група на БЗНС; за
конгрес в Плевен; за борбите между отделните крила на БЗНС и обединението им;
за политиката на Андрей Ляпчев; за срещата му с Кръстьо Пастухов и Александър
Радолов за автономия на БЗКБ; за кооперативната обработка на земята в България,
изграждането на кооперативна система (1923–1940) и др.
Устави на производителни земеделско-стопански кооперации (1940), на Централно кооперативно сдружение „Казанлъшки дом“ (1946).
Писма и телеграми от и до Христо Баев и ПП на БЗНС, околийски земеделски
дружби, земеделците Митю Атанасов, Кънчо Миланов, Митю Божков, Стоян Колев,
Грозю Константинов и др. за дейността на парламентарната група на БЗНС, за решенията на земеделския конгрес в Плевен, за обединението на БЗНС, за намесата на
правителството на Андрей Ляпчев във вътрешните спорове на БЗНС, за дейността
на селските дружби, за действията на властите, за арестуването на земеделски дейци
след преврата на 9 юни 1923 г., освобождаването им и др. (1923–1925, 1929–1930).
Снимки на Христо Баев от Балканската и Първата световна войни; от земеделския конгрес в Плевен; от световния конгрес на птицевъдите в Лондон и др.

БАЖДАРОВ, ГЕОРГИ ДИМКОВ (1881–1929)
Ф. 1935К, 1 опис, 83 а.е., 1902–1934
Роден 1881 г. в с. Горно Броди, Серско, убит 1929 г. във Варна. Завършва история в СУ
(1907). Учител в Солун (1908–1913), Варна (1913–1915) и София (1915–1916, 1918–1920).
Член на ВМОРО (1898), секретар на четата на Илия Кърчовалията (1901–1903), участник
в Илинденско-Преображенското въстание, член на Съюза на българските конституционни
клубове в Солун, на Съюза на българските учители в Турция, редактор на в. „Учителски глас“
(1910–1911) и на сп. „Искра“ (1911–1912) в Солун; на в. „Родина“ в Скопие (1914–1917);
задграничен представител на ВМРО (1920); член на МНИ (1923) и негов подпредседател
(1927), редактор на сп. „Македонски преглед“ (1924–1925); главен редактор на в. „Македония“. Масон.

Карта на Георги Баждаров за членство в Първо българско гимнастическо
дружество в Солун (1909–1914). Разписки от Великата масонска ложа за платен
членски внос (1920–1921). Траурен лист по повод три години от убийството му.
Доклад от ЗП до ЦК на ВМРО за командировка на Георги Баждаров зад граница (1929).
Статии, лекции и бележки на Георги Баждаров: „География на Македония“,
„В навечерието на Балканската война“, „Възможна ли е автономия на Македония
при съюз с България, Гърция и Сърбия?“, за българските общини в Македония,
„Кемал паша за Турция“ (1914), „Революционното движение в Македония“; спомени
за с. Горно Броди с географско описание и данни за освободителните борби и др.,
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за Костурско със статистически сведения, за срещите си с Яне Сандански, дядо
Илия Кърчовалията, подготовката на Илинденското въстание и др. Етнографски
карти (1925).
Писма от и до Георги Баждаров и семейството му; от и до МПО в САЩ и
Канада, Македонската парламентарна група, Македонското студентско дружество
„Вардар“ при СУ, ЗП на ВМРО, Съюза на Македонските младежки организации,
Иван Михайлов, ген. Александър Протогеров, Тодор Александров, Васил Пундев,
Кирил Пърличев, Наум Томалевски (Лоенгрин), Лазар Томов, Тома Карайовов, Георги Кулишев, Йордан Чкатров, проф. Михаил Арнаудов и други за списването и
тематиката на в. „Родина“, в. „Македония“ и в. „Македонска свобода“, за отзвука от
убийството на Тодор Александров, за първата декларация на ВМРО след преврата
на 9 юни 1923 г., за сръбско-българските отношения и ВМРО, по организационни
въпроси, за дейността на македонските дружества и групи във Франция, за защитата
на Менча Кърничева, за преследването му от привържениците на Иван Михайлов,
за оказване помощ при настаняване на бежанци от Македония и отпускане на
средства за МНИ и др. (1915–1929).
Снимки на Георги Баждаров с учители от Серското педагогическо училище,
от Битолските училища, от Солунската гимназия, от III Софийска мъжка гимназия; с участниците в Българския учителски учредителен конгрес в Солун; с Наум
Томалевски (Лоенгрин) и др. на гроба на Тодор Александров (1904–1925).

БАЙДАНОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ (1889–1954)
Ф. 845К, 1 опис, 90 а.е., 1888–1953
Роден 1889 г. в Пловдив, умира 1954 г. Завършва Военното училище в София (1909).
Учи стопански науки. Стопански деец. Директор на фабрика „Савония“ във Варна и на АД
„Сапун“ в Русе (1919–1932); секретар на ОСБИ (1932–1947); служител в ДИО „Хранителна
индустрия“ (1948–1950).

Автобиография.
Личен формуляр (1948); кръщелно свидетелство; диплома от Военното училище; студентска книжка от Свободния университет; задгранични паспорти; свидетелство за участие в Първата световна война; членски книжки на Стефан Байданов
от Съюза на бойците от фронта и ОСБИ и др.
Спомени от Стефан Байданов „Приключенията на запасния офицер Байданов
през Балканската война 1912–1913 г.“; дневник за военните действия през Първата
световна война; статии, отзиви, рецензии по стопански, военно-политически и др.
въпроси.
Договори, доклади, таблици, финансови отчети и др. за дейността на ОСБИ,
състоянието на стопанския живот в страната и др.
Писма до Стефан Байданов от Института за обществено осигуряване за участие в проверителната му комисия (1945–1946); от ОСБИ за участие в заседания
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на НК на ОФ по въпросите на стопанския план за 1947–1948 г.; от АД „Българска
промишленост“ за акцията по подпомагане на румънските деца (1947); от МИЗ
и Международния мострен панаир в Пловдив за приноса му в организацията на
изложението и др.
Снимки на Стефан Байданов (1913–1917); с офицери и войници от Военното
училище; от Балканската, Първата и Втората световни войни.
Лична карта на Мария Байданова – майка; снимки на Георги Байданов – баща
и Христо Байданов – брат; сборник „100 години българска индустрия 1837–1937 г.“;
изгледи от Охрид, Битоля, Прилеп и др.; топографски карти на Албания, Македония и др.

БАЙКУШЕВ, ПЕТЪР ЙОРДАНОВ (1910–1985)
Ф. 1007, 1 опис, 337 а.е., 1911–1987
Роден 1910 г. в Трън, умира 1985 г. в София. Учи в Държавно висше училище за финанси и административно-стопански науки (1942–1946); завършва курс за радиотелеграфисти.
Радиотелеграфист в Трън (1935–1937), в Централната радиотелеграфна служба в София
(1937), в МВР (1944–1945); контрольор, референт, началник на Софийската телефонна
централа, директор на „Разпространение на печата“, началник на управление „Пощенски
съобщения“ към МПТТ (1945–1970).

Автобиография (1955).
Кръщелно и зрелостни свидетелства, студентска книжка (1911, 1931,
1942–1946); членски карти на Петър Байкушев от БСД, БТС, ДОСО, Съюз на
марколюбителските дружества и др. (1946–1975), удостоверение за трудов стаж,
служебни пропуски, военноотчетни книжки; удостоверения за завършени курсове
(1939–1968), за награждаване на Петър Байкушев с юбилейни медали (1957–1982).
Програми, покани, отзиви, информации от провеждане на ХVІ конгрес на
СПС в Токио, Япония (1969), от сесии на СПС в Брюксел, Белгия (1958) и Берн,
Швейцария (1965, 1967); програма и справочник от съвещание на министерствата
на съобщенията на страните-членки на СИВ в Будапеща, Унгария (1963).
Доклади и информации от Петър Байкушев до министъра на съобщенията за
разпространението на печата в НРБ (1952–1970); бележки по сценария на документалния филм „100 г. пощенски съобщения“ (1978). Статии в печата, тематично-експозиционен план, кореспонденция с пощенска станция – Русе и Главно управление
на съобщенията за създаване на ведомствен музей на ПТТ; снимки на членове на
градската управа на Казанлък с безжичния телеграф от 1880 г., на пощенски служители от Хасково (1918–1970), на участници в курса за телеграфисти (1934) и др.
Статии на Петър Байкушев за организиране системата на българските съобщения
(1950–1969), за историята на съобщенията по българските земи (1957–1967), за развитието на световното пощенско дело, за загинали телеграфопощенци (1970–1975);
спомени за Атанас Ботев (1971), за Ангел Велинов и др.
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Доклади на Петър Байкушев от тържествени събрания по повод честване на
Октомврийската революция, 1 и 24 май и др. (1965, 1969, 1970); за живота и делото
на Денчо Спасов (1968), по повод годишнини на обществени и културни дейци
(1970–1974), за дейността на читалище „Ленин“ – София и др.
Писма от Йордан Грънчаров за безжичния телеграф (1964–1967); от Серафим
Китов с данни за участието му в международни съвещания по пощенско дело
(1963–1968); от Драгой Коджейков за необходимостта от изучаване професията
на телеграфопощенци (1969); от Симеон Коленцов с оценка за редакторската му
работа по албума „За правда и за свобода“ (1977), от Иширо Масури, Япония за
интереса му към въпросите на международното пощенско дело (1957), от Ян Пайка, филателист от Гданск за сведения за български марки и щемпели на полска
тематика; поздравителни картички от Австралия, Англия, Белгия, Дания, Египет,
Тунис, Франция, Швеция, Швейцария, Япония и др. (1960–1970).
Писма от Филателния институт, ЦК на ДОСО с благодарност за оказана помощ при организиране на научни сесии (1960–1968); от директора на съобщенията
в ГДР за пощенското дело в страната му (1962–1969); от директора на пощите в
Лихтенщайн за цените и цветовете на издадените нови марки, от директора на
пощите в Париж за сътрудничството между НРБ и Франция в областта на печата
(1962–1967) и др.
Снимки на Петър Байкушев (1929–1937); със семейството му (1939–1983);
като делегат на ХІV и на ХVІ конгреси на СПС (1957, 1969); при откриване на
филателна изложба в София и др.

БАКАЛОВ, ИВАН НИКОЛОВ (1892–1967)
Ф. 1220К, 1 опис, 24 а.е., 1911–1960
Роден 1892 г. в Шумен, умира 1967 г. в Перник. Завършил Драматична школа при
Народния театър. Артист в София (1919–1931) и Перник (1944–1955).

Свидетелство за раждане; молба, вносни листове и други документи на Иван
Бакалов във връзка с пенсионирането му (1911, 1942–1956); членски карти от СБСД
(1952).
Записки на лекции по актьорско майсторство от Николай О. Масалитинов, Екатерина Краснополска и др. (1925); текстове на роли, изпълнявани от Иван Бакалов
(1945); програма и слово от юбилейното му честване в Пернишкия театър (1958).
Писма от Иван Бакалов до Бистра Бакалова – съпруга и Светла Бакалова –
дъщеря за турне в Чехословакия (1949); до Константин Кисимов с благодарност
за отправени поздравления (1958).
Снимки на Иван Бакалов; с колеги – артисти в Скопие и София. Албум със
снимки от турне на Пернишкия театър в чужбина (1949).
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СЕМЕЕН ФОНД БАКАЛОВИ, СТЕФАНА И ГЕОРГИ (1873–1955)
Ф. 1842К, 1 опис, 1330 а.е., 1881–1935
Георги Иванов Бакалов – съпруг (1873–1939)
Роден 1873 г. в Стара Загора, умира 1939 г. в София. Завършва естествени науки в
Женева (1893). Общественик, публицист, литературен критик, историк, издател. Член на
БРСДП (1891), на ЦК на БРСДП (1891, 1903). Депутат в ХVIII ОНС (1919). Емигрант в
СССР (1925) и във Франция (1929).

Стефана Попова-Бакалова – съпруга (1882–1955)
Родена 1882 г. в Трявна, умира 1955 г. в София. Завършва гимназия във Велико Търново
(1899). Учи философия в Цюрих (1909). Учителка, преводачка, редактор в издателството
на Георги Бакалов. Член на БРСДП (т.с.).

Диплома на Георги Бакалов за висше образование; писма, рапорти, удостоверения за военната му служба и грамота за награждаване от цар Фердинанд І за
участие в Балканската война (1913); членски карти от БРСДП (т.с.) (1897–1914);
депутатска карта за XVIII ОНС (1919).
Статии и рецензии от Георги Бакалов; библиография на публикациите му във
в. „Работническо дело“; негови преводи на произведения от Георги Плеханов, Карл
Маркс, Фридрих Енгелс, Уилям Маркс, Леонид Андреев и др.
Удостоверение за регистриране на търговска фирма – книгоиздателство „Знание“ (1920); списъци на издания, каталози на издателството; формуляри, покани,
списъци на предстоящи издания и списъци на абонати на библиотека „Нов път“.
Стихотворения от Димитър Подвързачов, Иван Радославов, Михаил Летов и
Никола Ланков; статии от Людмил Стоянов, Георги Цанев и др.; преводи на художествена литература от Христо Бръзицов и Райна Атанасова; разписки за получени
хонорари за преводи от Ангел Каралийчев, Христо Бръзицов, Димитър Б. Митов,
Асен Разцветников.
Протоколи и резолюции от събрания на местни социалдемократически и комунистически организации във Варна, Провадия, Шумен, Перник и др. (1919–1920).
Писма от и до Георги Бакалов и Стефана Бакалова по лични, партийни и издателски въпроси (1903–1935); от и до ЦК на БРСДП и местни партийни организации
по организационни въпроси; отворено писмо от ЦК на БКП за негова статия в сп.
„Ново време“ (1923); до Карл Кауцки за развитието на работническото движение в
България; от Роман Аврамов, Димитър Благоев, Иван Гевренов, Георги Димитров,
Люба Ивошевич, Константин Илиев, Христо Кабакчиев, Георги Кирков, Симо
Попов, Тодор Страшимиров, Никола Харлаков, Коста Янков и др. по идейно-организационни въпроси на БРСДП и БКП, за списването на партийните издания в.
„Борба“, в. „Работническо дело“, в. „Начало“ в. „Напредък“, в. „Социалдемократ“,
сп. „Съвременник“; от Богдан Баров за издаване роман на Кирил Христов и труд
на Димитър Благоев (1920); от Владимир Бонч-Бруевич за сп. „Звезда“; от Григор
Василев (Г. В. Гьорев) за издаването на негов реферат за земеделието (1905); от
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Стоян Венев с предложение за сътрудничество (1925); от Георги Гатев за издигане
кандидатурата на Георги Бакалов за народен представител в Търновско (1914); от
акад. Николай Державин, Иван Кирилов, Михаил Кремен, Александър Паскалев,
Димитър Подвързачов, Иван Радославов, Йордан Сливополски (Пилигрим) и др. за
издаване на техни произведения, рецензии и преводи, за изплащане на хонорари;
от социалдемократическия просветен клуб в Амстердам за изпращане на български социалистически издания, доклади от конгреси (1903); от Тома Измирлиев и
Тодор Боров за написване спомени за Христо Смирненски; от Кръстю Раковски за
изпращането на ръкописа на книгата си „Русия на Изток“.
Свидетелства на Стефана Бакалова за завършено образование, членски книжки
от Софийската организация на БРСДП (1906), удостоверение за учителска правоспособност, паспорт за задгранично пътуване (1921).
Обвинителен акт срещу Стефана Бакалова за организиране на първомайска
манифестация (1908).

БАКЪРДЖИЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ (1896–1960)
Ф. 1448К, 1 опис, 101 а.е., 1907–1965
Роден 1896 г. в с. Стрелец, Великотърновско, умира 1960 г. в София. Завършва Агрономическия факултет в София (1928). Агроном. Завеждащ секция „Земеделие“ при
Земеделската камара в Плевен (1937–1942); главен инспектор в МЗ (1945–1948); лектор
по организация на земеделското стопанство при Пловдивския агрономически факултет
(1948–1949); ст.н.с. в ИИСС (1950–1959).

Автобиографии (1949–1960).
Диплома на Димитър Бакърджиев; удостоверения за прослужено време и др.
Монографии от Димитър Бакърджиев: „Някои въпроси при въвеждането на
рационална система на земеделие у нас“, „По въпроса за системата на земеделие у
нас“ и др.; статии: „Наложителни промени в структурата на българското земеделие“,
„Възможностите ни за борба със сушата чрез правилна есенна оран“, „Борбата с
ерозията – важно мероприятие на нашето селско стопанство“ и др.; доклади за
тенденциите в развитието на българското земеделие, за механизацията на селското стопанство, за подобряване дейността на ТКЗС и др.; методически указания за
подобряване икономическата ефективност на земеделието, рационалното хранене
на населението; изложения, таблици и схеми за селскостопанското производство,
животновъдството, обработваемата и посевна площ в страната и др.; сравнителни
таблици за производството на фураж и изхранване на животните в България, Унгария, Дания, Италия и др. (1956); лекции за сеитбообращението и др.
Снимки на Димитър Бакърджиев; с членове на комисията, изработила първия
законопроект за кооперативните земеделски стопанства в България (1941) и др.
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БАЛАБАНОВ, АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ (1879–1955)
Ф. 100К, 1 опис, 740 а.е., 1872–1954
Роден 1879 г. в Щип, умира 1955 г. в София. Завършва класическа филология в Лайпциг
и Ерланген, Германия (1904). Литературовед, поет, преводач. Учител в София (1904–1912),
помощник-началник отделение в МНП (1910–1911), доцент при Катедрата по сравнителна
литературна история в СУ (1912), драматург в Народния театър (1917), извънреден (1917) и
редовен (1921) професор по класическа филология, ръководител на Катедрата по класическа
филология в СУ; съредактор на сп. „Художник“ (1905–1909), в. „Време“ (1908–1909), в.
„Развигор“ (1921–1937), сп. „Прометей“ (1937–1943) и др.

Автобиографични бележки.
Кръщелно свидетелство, студентска книжка и удостоверение от Лайпцигския
университет на Александър Балабанов (1902–1903), благодарствено писмо за
получена диплома за докторат от Берлинския университет (1904), членски и абонаментни карти (1926–1944), грамота за награждаването му с орден „Италианска
корона“ (1938) и др.
Устави на Академичното дружество на лайпцигските възпитаници в България,
Института за преводна литература, СБП и др. (1931–1947); доклади, изложения,
молби за дейността на ПЕН-клуба (1934–1938); годишен отчет за дейността на
Дружеството за борба с детската престъпност (1936); отчети на УС на дружество
„Евдокия“ (1941) и УС на МНИ (1942–1947) и др.
Статии, разкази, стихотворения, рецензии, спомени, сентенции, преводи, сказки, речи, лекции на Александър Балабанов (1910–1945). Статии за творчеството
на Александър Балабанов: от Александър Станишев „Изповед“; от Борис Вазов
„Деятелят Балабанов“; рецензия от Яна Язова за поемата му „Бурени“.
Писма от и до Александър Балабанов и Лия Балабанова – съпруга; от и до
Михаил Балабанов – баща за материалните затруднения на семейството (1920); от
и до Момчил, Никола, Стоян и Христо Балабанови – братя за професионалните
им изяви, покупко-продажба на имот и др. (1915–1944); от и до Бистра и Лиляна
Балабанови – дъщери за обучението им в чужбина и др. (1933–1950); от и до Елин
Пелин за техни общи приятели (1924–1948); от и до Яна Язова за литературната им
дейност и др. (1920–1946); до Георги Кьосеиванов с молба за срещи по въпроси от
обществен характер (1936); до царица Йоанна по повод смъртта на цар Борис ІІІ; до
началника на дворцовата канцелария за честване 40-годишната творческа дейност на
Елин Пелин (1938) и др.; от проф. Михаил Арнаудов за дейността на Факултета по
класическа филология при СУ (1944); от Елисавета Багряна за уреждане сказка на
Люк Дюртен; от Тодор Боров за впечатленията му от пиесата „Симеон“ на Стефан
Л. Костов, за тежкото материално положение на Елин Пелин, Илия Бешков и др.
(1929–1948); от Александър Бурмов по повод юбилейно честване (1940); от проф.
Христо М. Данов за лекциите по латински език и др. (1947); от Теодор Диманов –
консул в Берлин, за политическото, икономическо и международно положение на
България; от проф. Петър Динеков за пребиваването му в Полша (1934); от Анна
Каменова за уреждането на писателска вечер (1936); от проф. Гаврил Кацаров по
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литературни въпроси (1941–1949); от проф. Рио де Пиетро по повод отпечатване
на биографията му във в. „Развигор“ (1926); от Симеон Радев за участието му в
юбилеен сборник за проф. Петър Мутафчиев (1942); от Асен Разцветников за защита правата на писателите (1934); от Людмил Стоянов за приемането му за член на
ПЕН-клуба (1935); от проф. Богдан Филов по повод юбилейно честване (1934) и др.
Снимки и портрети на Александър Балабанов; със семейството му; с роднини
и др.
Литературни произведения на Яна Язова; стихотворения от Ана Шестакова,
Едуард Багрицки, Йордан Русков, Веселина Геновска и др. (1914–1942).

БАЛАБАНОВ, КРУМ ЯКИМОВ (1905–1971)
Ф. 1886К, 1 опис, 213 а.е., 1929–1971
Роден 1905 г. в София, умира 1971 г. в София. Завършил Медицинския факултет при
СУ (1929). Лекар в с. Тръстеник, Плевенско (1929–1933), в Държавната болница в Севлиево
(1933) и в кожното отделение на Първостепенната държавна болница в Русе (1933–1935);
главен асистент в Института по хистология и ембриология при Медицинския факултет
(1935–1938), доцент (1947) и професор (1952) в Катедрата по кожни и венерически болести при Медицинска академия; секретар на сп. „Българска клиника“, редактор и член на
редколегията на Годишник на Медицинския факултет, на сп. „Българска клиника“, сп. „Медицински летописи“, сп. „Съвременна медицина“, сп. „Научни трудове на ВМИ – София“,
сп. „Дерматология и венерология“, на немски медицински списания.

Биография на Крум Балабанов; грамота от СНР в България.
Планове, конспекти, записки на Крум Балабанов за лекции (1929–1970); записки за проведено лечение на негови пациенти (1941–1965); научни доклади и
съобщения за конференции и конгреси у нас и в чужбина; статии в сп. „Съвременна
медицина“, сп. „Стоматология“, сп. „Проблеми на висшето образование“, сп. „Здраве“; библиографии, съставени от Крум Балабанов по различни теми; библиография
на научните му трудове. Статии по медицински проблеми от др. автори.
Писма от Крум Балабанов до роднини, близки и колеги (1940–1970) по семейни
и професионални въпроси; писма и поздравителни телеграми от български и чуждестранни учени (1931–1970); от роднини и познати (1931–1970); от СНР (1962);
от Централния научноизследователски противотуберкулозен институт (1950).
Снимки на Крум Балабанов (1933).

БАЛАБАНОВ, НИКОЛА ТОДОРОВ (1893–1966)
Ф. 1137К, 1 опис, 180 а.е., 1924–1962
Роден 1893 г. в София, умира 1966 г. в София. Завършва славянска филология и литера58
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тура. Учител в София (1920, 1932–1936); подначалник и началник на отделението за култура
и изкуство при МНП (1920–1932, 1936–1944); председател на Комитета за управление на
Народния театър. Редактор на сп. „Завети“ (1934–1944).

Автобиография.
Доклади, докладни записки, постановления, писма за състоянието и проблемите на българската книга и книгопечатане, за Народния театър и опера, учебното
дело в Битолска област, за Музикалната академия, за пътуващите кинематографи;
за материално подпомагане на писатели и художници; за набиране на средства за
паметник на незнайния воин; за издаване на антология с разкази на Йордан Йовков;
за опазване ръкописите на Мара Белчева (1927–1941). Рапорт и доклад за резултатите
от проверката на МНП в Народната библиотека и уволнението на Пенчо Славейков
от поста директор (1911). Протоколи, писма, мнения във връзка с конкурса за сграда
на Народната библиотека (1938). Протоколи, програми, речи за честване 1000 години
от царуването на Симеон I Велики, 50 години от Освобождението (1927–1929) и
25-годишната дейност на Николай Райнов (1938).
Писма от и до Никола Балабанов и МНП, МС, проф. Васил Златарски, проф.
Гаврил Кацаров и Владимир Тодоров-Хиндалов за издирване на документи за българската история в турските архиви и награждаване с орден проф. Ахмед Рефик
бей за сътрудничеството му (1924–1925); от Александър Балабанов, Константин
Балмонт, Мара Белчева, Христо Борина, Дора Габе, Енрико Дамиани, Ана Карима,
Николай Райнов, Антон Страшимиров, Кирил Христов, Василе Христу по литературни въпроси и за списването на сп. „Завети“; от Панчо и Любен Владигерови за
изнесени в чужбина концерти и издаване на грамофонни плочи; от Мойсей Златин,
Драган Кърджиев, Хераклит Несторов и Петър Райчев във връзка с дейността на
Народната опера; от Вичо Иванов за издирване на документални материали; от
Йордан Иванов за участието му в сборник за проф. Дмитрий Успенски; от проф.
Борис Йоцов за заслугите на проф. Йозеф Пата към българската култура; от Георги
Стаматов за уволнението му от Народния театър; от д-р Алберт Тибершен с отзиви
за сп. „Завети“.

БАЛАБАНОВА, АНАСТАСИЯ ЯКИМОВА (1897–1982)
Ф. 1776К, 1 опис, 152 а.е., 1892–1982
Родена 1897 г. в София, умира 1982 г. в София. Завършва славянска филология и
литература (1925). Учителка в Радомир, Перник, Лом и София. Член на комисии в помощ
на инспектори, рецензент на учебници. Участва в авторски колективи на учебници и христоматии; редактор на сп. „Ученически подем“. Ръководи драматичен кръжок и кръжок по
литературно четене.

Автобиографичен очерк „Учителски спомени“ (1955).
Кръщелно свидетелство на Анастасия Балабанова; дипломи за завършено
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образование; грамоти от МНП (1952); орденски книжки и указ за награждаване;
свидетелства за трудов стаж и пенсионни документи. Статии и дописки от проф.
Любомир Тенев, Емил Манов, Елена Сотирова и др. за Анастасия Балабанова
(1953–1982).
Превод от Анастасия Балабанова на повестта „Великият инквизитор“ от Фьодор Достоевски (1926); пътеписни бележки за Дубровник (1948); статии за работата
ѝ като преподавател по български език и литература и ръководител на драматичния
кръжок „А. П. Чехов“ (1926–1978); сценарии и програми на ученически концерти
(1947–1954); Юбилеен сборник, изготвен от VІІ ЕСПУ в София по случай 100
години от създаването на І софийска девическа гимназия (1979).
Писма от Анастасия Балабанова до проф. Крум Балабанов – брат по семейни
въпроси; до близки и познати в България и в СССР (1929–1974); от Дмитро Билоус и Нил Гилевич – преводачи на българска художествена литература в СССР ; от
нейни ученици (1959–1981).
Албум със снимки на Анастасия Балабанова (1916–1964).

СЕМЕЕН ФОНД БАЛАБАНОВИ, ИВАН И МАРИЯ (1883–1970)
Ф. 1482К, 2 описа, 589 а.е., 1889–1979
Иван Костов Балабанов – съпруг (1883–1960)
Роден 1883 г. във Враца, умира 1960 г. в София. Завършва право в Париж (1909).
Търговец. Основател на АД „Атлантика“ (1925) и българо-белгийското АД „Поелс и Сие“
за износ на бекон, колбаси и др. месни продукти за Великобритания (1934); акционер в
дружествата „Българска книжна и дървена индустрия“ и АД „Мадара“; търговски консул
на Швеция в България (1944–1960).

Мария (Мими) Балабанова – съпруга (1890–1970)
Родена 1890 г. в София, умира 1970 г. в Мюнхен. Завършва френски колеж; член на
БЧК; почетен член на Съюза на руските инвалиди в България (1930); член на Българския
градинарски съюз (1947); служител в шведското консулство в България (1944–1964).

Дипломи на Иван Балабанов за завършване на френския колеж в Цариград
(1903) и за висше образование (1908–1909), лична карта (1934); грамота за награждаването му с офицерски кръст (1936); копие от смъртен акт (1970).
Удостоверения от АД „Поелс и Сие“ за заплатата му като председател на УС
на дружеството (1939); служебна бележка от МВРИ за заеманата от него длъжност – шведски почетен генерален консул в София (1944); застрахователни полици
в застрахователно дружество „Феникс“ – Виена (1931); акции за дялово участие в
потребителско дружество „Братски труд“ (1904), в анонимно дружество „Българска
горска индустрия“ („Българска книжна и дървена индустрия“ АД) (1919, 1941),
в Търговската кооперативна банка – Кредитно кооперативно дружество (1945);
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молби, декларации и удостоверения за изплащане на данъци (1925–1947); данъчна
книжка (1942–1945); декларация по ЗОЕГПНС (1948); пълномощни (1914–1924);
писма за наемни отношения (1919–1949); писма във връзка с национализацията
на АД „Поелс и Сие“ и уреждането на паричните отношения с приемника ДСП
„Месоцентрали-топилни“ (1951).
Снимки на Иван Балабанов и семейството му.
Свидетелства на Мария Балабанова от Съюза на руските военни инвалиди
в България за правото ѝ да носи Почетния нагръден знак на задграничния съюз
(1931) и от българското дружество „Червен кръст“ за награждаването ѝ с почетния
знак на дружеството (1934); лична карта от градинарското дружество „Св. Трифон“
в София (1947).
Договори, декларации, уведомителни писма, жалби, свързани с оценка на
имоти, изплащане на кредити, отчуждаване по ЗОЕГПНС (1930–1964); акции за
дялово участие в Софийската популярна банка и кредитната кооперация „Витоша“
(1936–1946); крепостни актове на имоти, закупени от ген. Рачо Петров – баща в
София и с. Мененкьово, Пловдивско и документи за наследяването им (1907–1962).
Снимки на Мария Балабанова; на Влада Карастоянова – сестра; на Рачо и
Султана Петрови – родители (1914); на Елена Николай в ролята на Далила (1959).
Нотариални актове за недвижими имоти; заявления, жалби, удостоверения
и протоколи за оценка на имоти, за изплащане на кредити и данъци, за банкови
операции, по наследствени въпроси; декларации, оценки и молби по ЗОЕГПНС и
за връщане на отчуждени имоти; договори и писма за наемни отношения; данъчни книжки, застрахователни полици, облигации и др. документи по имуществени
въпроси на Коста Балабанов – баща, Екатерина Балабанова – майка, Георги Балабанов – брат, Савка Костова Огненова – сестра, Радан Балабанов – брат, Мария
Балабанова – сестра, Петър Балабанов – брат, Веселка Балабанова – сестра, Георги
Цеков – племенник. Партидна книга (1915) и дневник на приходите и разходите
(1918, 1924, 1925) на фирма „Тодор и Коста Балабанови“; дневник за приходите
и разходите от недвижимите имоти на семейство Балабанови (1918–1943); учредителен протокол и книга за инвентара на АД „Атлантика“ (1934); купони от
облигации на Лозарска банка АД с дивиденти за приходи; договор с архимандрит
Йоаким – игумен на Рилския манастир за отдаване концесията по експлоатация
на манастирските горите на Коста и Тодор Балабанови (1902, 1904); извлечение от
баланса на АД „Българска горска индустрия“; писма с немски фирми за търговски
операции (1925–1926). Снимки на Коста Балабанов, Екатерина Балабанова, Георги
Балабанов, Савка Огненова, Мария Балабанова, Радан Балабанов, Петър Балабанов,
Веселка Балабанова и Георги Цеков; албуми със снимки на участниците в Ловния
събор във Варна (1933) и на участниците в тържеството по освещаване знамената
на селскостопанските задруги (1937).
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БАЛАРЕВ, ХРИСТО ЦАНКОВ (1887–1946)
Ф. 786К, 1 опис, 43 а.е., 1915–1937
Роден 1887 г. в Карлово, умира 1946 г. в София. Завършил ВА и военно-интендантски
курсове в Белгия. Военен деец, ген.-майор (1936), главен интендант на МВ.

Разработки на Христо Баларев по въпроси, свързани с интендантската служба
(1935–1937). Устави, наредби и програми по военно-технически въпроси на българската армия (1915–1929).
Семейна снимка.

БАЛКАНСКИ, НЕНКО ДИМИТРОВ (1907–1977)
Ф. 1859К, 1 опис, 789 а.е., 1900–1983
Роден 1907 г. в Казанлък, умира 1977 г. в София. Завършва живопис в Художествената академия (1930). Художник. Специализира в Италия и Франция (1939, 1940). Учител
в Казанлък и София (1930–1939); председател на секция „Изобразително изкуство“ при
КНК (1944–1947), професор в Художествената академия (1959); зам.-главен редактор на
сп. „Изкуство“; секретар на секция „Живопис“ в СБХ.

Автобиография. Биография на Ненко Балкански.
Кръщелно свидетелство на Ненко Балкански; лична карта; трудова, служебни
и членски книжки; свидетелства, удостоверения, заповеди и съобщения на МНП,
СБХ, КК, редакции и др. за образование, специализация и прослужени години
(1925–1976); грамоти, поздравителни адреси и съобщения за звания и награди;
декларация за даряване родната му къща за музей. Студия, късометражен филм и
отзиви за творчеството му (1943–1981).
Скици и рисунки на Ненко Балкански (1935–1956); портретни: на родителите и
брат му, на Георги Димитров, Никола Караджов, Илия Арнаудов, Христо Радушев,
Атанас Мушев и др. (1932–1975); пейзажни: Созопол, Балчик, Казанлък, Москва и
др. (1941–1969); фигурални: „Роби“, „Семейство“ и др. (1929–1976); интериорни
(1945–1972); натюрморти (1930–1975); актови (1948); снимки и репродукции на
картини и гравюри; албуми „Созопол“, „Неизвестни творби от дарението на Лиляна
Балканска“ и др. (1964–1981); каталози от изложби с негово участие в България,
Унгария и др.; отзиви и рецензии за творчеството му и участието му в изложби
(1934–1983); статии от Ненко Балкански за творчеството на Владимир Димитров –
Майстора, Дечко Узунов, Илия Петров и др.; отзиви за наши и гостуващи изложби
от Франция, СССР и др.; интервюта (1932–1977).
Устави на СБХ и на творческия фонд на съюза, проектонаредба за художествени
конкурси (1946–1953); годишни отчети, преписки, списъци с членския състав на
съюза (1933–1972); протоколи, изложения, писма и съобщения за сътрудничество
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с Франция, СССР, Румъния, Индия и др. страни и за устроени изложби в България
(1971–1975); статии, информации и интервюта за НХГ и дейността ѝ (1944–1972);
договори, изказвания и съобщения до Ненко Балкански за работата му като консултант при подбор на картини за изложби, за художествени издания (1948–1970),
за участие в художествени форуми (1964–1973), за издаване трудовете му за Иван
Милев и Илия Бешков (1954, 1957). Отчетни доклади, работни програми, протоколи,
писма, изложения от и до Ненко Балкански като председател на секция „Изобразителни изкуства“ при КНК (1944–1946), като преподавател по живопис в Художествената академия (1948–1970), като редактор на сп. „Изкуство“ (1956–1974) и др.
Писма от и до Ненко Балкански и Никола Танев за възстановяване членството
на Никола Танев в СБХ (1945, 1946); от Милан Йованович и Саша Таран за техни
изложби (1951, 1960); от Добромир Чилингиров за подготвяна книга за баща му
Стилиян Чилингиров (1965); от Живко Чолаков за биенале на графичните изкуства
в Краков (1966); от СБХ и Международния фестивал в Кан за наградени негови
творби (1953, 1972); от БАН за включване на сведения за него в подготвяна енциклопедия и др.
Снимки на Ненко Балкански (1939–1947); семейни; с други лица като студент
и преподавател в Художествената академия; от негови чествания и участия в изложби; от погребението му (1977); на Борис Христов (1965) и Серафим Северняк
(1974) и др.

БАЛТАДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ (1907–?)
Ф. 85А, 1 опис, 81 а.е., 1927–1982
Роден 1907 г. във Варна. Завършва електроинженерство в Гренобъл (1931). Началник
отдел и технически поддиректор в Общинско предприятие за електричество във Варна
(1936–1946), преподавател във Варненския университет (1947–1949), доцент и професор
във ВМЕИ – София (1949–1974). Член на научните съвети към завод „Електра“.

Автобиография (1982).
Удостоверения, свидетелства и грамоти за удостояването на Александър Балтаджиев с награди и отличия (1959–1977).
Лекции на Александър Балтаджиев „Електроизмервателна техника“ и „Електрически измервания“ (1947–1953); научни трудове и доклади от конгреси за
видовете ферометри, принципа им на действие и характеристики, за теорията и
методите по измерване ферометрични загуби, за видовете мю-метрични апарати,
за граничните токове при индустриалните електромери и за електродинамичните
честоти (1947–1972). Авторски свидетелства за изобретения на ферометрични
апарати (1960–1966).
Снимки на Александър Балтаджиев; с негови роднини, колеги и състуденти;
от конференции на Международната организация по мерки и измервателни уреди;
от откриването на ТЕЦ – Варна; с проф. Григор Узунов, проф. Минчо Златев и др.
(1960–1977).
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БАЛТАДЖИЕВ, ГЪЧО ГЕНКОВ (1878–1953)
Ф. 1133К, 2 описа, 56 а.е., 1895–1959
Роден 1878 г. в Калофер, умира 1953 г. в София. Завършва Казанлъшкото педагогическо
училище (1895) и Габровската гимназия (1906). Следва архитектура в Германия. Писател.
Учител в Калофер, Пещера и др. Издател на детски учебници и списания.

Биографични бележки от Петър Димитров (1927). Свидетелства на Гъчо Балтаджиев за завършено образование (1895, 1906).
Преводи на немски стихове (1923); разказ „През зимата“; приказки: „Китът и
хитрата рибка“, „Слончето“ и др.; статия и доклади за издаването на детски учебници. Сп. „Детска почивка“ (1909–1923), сп. „Младежко четиво“ (1926–1932), сп.
„Пробуда“ (1905), сп. „Народна целина“ (1926–1932).
Стихосбирка „Весели странички“ (1959).
Снимки на Гъчо Балтаджиев; с Цанко Бакалов-Церковски (1904–1915).

БАЛУШЕВ, БАЛУШ ЕНЧЕВ (1901–1983)
Ф. 76А, 1 опис, 54 а.е., 1922–1981
Роден 1901 г. в Лом, умира 1983 г. в София. Завършва електроинженерство в Дрезденското висше техническо училище (1925) и строително инженерство в Загребския
университет (1932); д-р на техническите науки (Дрезден, 1941). Работил във Видинската
община (1926–1928), околийските инженерства в Белоградчик (1933, 1936–1941) и Видин
(1934–1935) и в МОСПБ (1942–1944). Професор във ВИСИ (1944–1969), декан на Строителния факултет (1948–1952; 1958–1960); член на Научния съвет по технически науки при
БАН. Консултант по изработването на генералния план на София от 1956 г. и постоянен
съветник по градоустройство на Видинската община.

Автобиография.
Дипломи на Балуш Балушев за завършено висше образование и защитен докторат; удостоверения за трудов стаж; укази, грамоти и удостоверения за награждаване
и удостояване със звания.
Учебници, лекции, статии и становища от Балуш Балушев по пътно строителство, механика на почвите, железобетонни конструкции и др.; статии за бригадирското движение и 24 май.
Писма от и до Балуш Балушев и Валерий Бабков, Александър Мисливед и
Николай Цьотович за излезли научни трудове и учебници, за размяна на научна
информация по въпроси на пътното строителство; поздравителни писма по повод
удостояването му със звание „Заслужил деятел на науката“ (1981).
Снимки на Балуш Балушев; семейни; със студенти и колеги; на мостове, проектирани от него; от концерти с участие на Балуш Балушев като цигулар.
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БАЛЧЕВ, ТОДОР (Тодор Балчев Тошев) (1930–1990)
Ф. 215А, 1 опис, 426 а.е., 1943–1990
Роден 1930 г. в с. Литаково, Софийско, умира 1990 г. в София. Завършва Хидромелиоративно строителство във ВИСИ (1964), к.т.н. (1972). Хидроинженер. Работил в Градско
управление по водно стопанство – София, язовир „Батак“ (1965–1968), Дирекция „Язовири и
каскади“ (1968–1972), Центъра за научноизследователска дейност при МГОПС (1972–1980),
ВИАС (1968–1978), Научно-производствения комбинат за борба със свлачища и абразия,
ДКНТП.

Автобиографични бележки (1976–1987).
Лична карта на Тодор Балчев (1948), студентска книжка, дипломи за образование и научна степен, удостоверение за рационализация (1981); молби, писма,
съдебни решения и др. за откриване на еднолична фирма (1989).
Становища, заповеди, справки, докладни записки, предложения, математически обосновки, писма, технико-икономически доклади, финансови разчети, научни разработки, рационализации, скици и чертежи във връзка с изграждането на
водоснабдителен комплекс „Рила“, язовири „Илийно“, „Пастра“, „Батак“, „Студен
кладенец“ и „Черни Осъм“, хидрокомплекс „Места“, язовирни стени „Кърджали“,
„Ивайловград“ и „Чаира“ (1965–1990); доклади, научни разработки, мнения и
препоръки по програмата за борба със свлачищата и абразията и за екологията и
опазването на водните ресурси в България (1965–1987).
Дисертация на Тодор Балчев „Сборни енергогасителни и заглушителни хидротехнически съоражения“ (1971).
Писма от и до Тодор Балчев и БНТ, БЗНС и др. по въпроси, свързани с неговата
творческа и обществена дейност (1961–1990).
Снимки на Тодор Балчев; семейни; на водоснабдителен комплекс „Рила“ и др.

БАЛЮЧЕВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ (1912–1996)
Ф. 1213К, 1 опис, 8 а.е., 1931–1976
Роден 1912 г. в с. Жужелци, Костурско. Журналист. Сътрудник на в. „Юг“ (1929); редактор и уредник на в. „Победа“ (1930), в. „Време“ (1931), в. „Орач“ (1935–1938), в. „Земеделска защита“ (1945–1950), в. „Литературен глас“, в. „Заря“ и в. „Свобода“. Деец на БЗНС.

Автобиография (1973).
Спомени за преврата на 9 юни 1923 г., Септемврийското въстание 1923 г.,
преврата на 19 май 1934 г., за д-р Александър Пеев – Боевой (1976). Рецензия за
книгата „БЗНС и Народният фронт 1934–1939“ (1967).
Писма от д-р Александър Пеев за сътрудничество в редакцията на в. „Време“
и др. (1931–1941).
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РОДОВ ФОНД БАНРО (1890–1962)
Ф. 951, 1 опис, 70 а.е., 1900–1964
Елен-Маргьорит Банро – сестра (1900–1962)
Родена 1900 г. в Бриар, Франция, умира 1962 г. в България. Завършва полувисш девически институт в Севър, Франция, следва в Сорбоната (1934–1936). Член на Съюза на
френските писатели и на Парижкия ПЕН-клуб.

Жорж Банро – брат (1890–1917)
Роден 1890 г. в Бриар, Франция, умира 1917 г. в Париж. Представител на литературно
течение „Вълците“.

Родословно дърво на рода Банро.
Акт за раждане на Елен-Маргьорит Банро; удостоверения за завършено образование, за граждански брак, за френска националност и българско поданство
(1917–1949).
Новели от Елен-Маргьорит Банро: „Добродетелта на сълзите“, „Наивник съдия или годеник“ и „Частица от рая“; поеми: „На немеца, превърнал Освиенцим в
светиня“, „Бразда“, „Ноктюрно“ и „Лято“ (1935); разкази: (1944–1946); стихосбирка
„Бели камъчета“ (1925); стихове (1925–1952). Отзиви и рецензии във френския и
българския печат за романа „Конюнктура“ и цялостното ѝ творчество (1958–1964).
Писма от и до Елен-Маргьорит Банро и френското издателство „Кастерман“
за публикуване на нейни романи (1949, 1962).
Писма от и до проф. Иван Попов – съпруг, френски издателства и приятели
по повод смъртта ѝ.
Стихотворения на Жорж Банро от стихосбирките „Узрели за жътва“ и „Осакатени статуи“; поема „Кантата за мъртвите“; есета. Отзиви за творчеството му от
Емануел Фаге, Анри де Рение, Андре Фантена и др. Статии от френския печат за
литературното течение „Вълците“ (1907–1918).

БАРБАР, ОТОН ИГНАТОВИЧ (1881–?)
Ф. 573К, 1 опис, 121 а.е., 1910–1960
Роден 1881 г. в Радомир. Завършва математика в СУ. Финансист, журналист, обществен
деец. Гимназиален учител, финансов инспектор при МФ, съветник в Софийската областна
сметна палата. Капитан от българската армия. Сътрудник в полски и български вестници
и списания. Един от съоснователите, библиотекар и секретар на Полско-българското дружество.

Биографични бележки (1938).
Спомени и статии от Отон Барбар за Балканската и Първата световна войни
66

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

(1929–1946); за Бургас и Сливен в началото на ХХ в.; за с. Сребърна (1940). Преводи на статии от полския печат, писма от Полското дружество за взаимна помощ с
България; доклад и реферат за Полша и др.; дописки, съобщения и бележки за Адам
Мицкевич, Тадеуш Станислав Грабовски и др., за българо-полските отношения, за
полското участие в Руско-турската освободителна война, за дейността на Полскобългарското дружество в София, за репатриране на живеещите в България поляци, за
откриване мавзолей на крал Владислав ІІІ Варненчик във Варна; за Григор Василев
и отношенията му с полски културни, обществени и стопански дейци (1924–1946).
Писма от Тодор Хаджиев и Добри Христов до Отон Барбар за юбилейни
концерти, за културния живот на евакуираните софиянци в Трявна (1940, 1943).
Устави на Полско-българското дружество и католическото дружество „Св.
Цецилия“ (1918, 1938).
Бележник и записки на д-р Игнат Барбар – баща за военно-санитарната организация по време на война, за дейността на дружество „Самарянка“, за гледане на
болни във военно и мирно време (1910, 1914).

БАРУХ, АРМАНД САБАТ (1908–1990)
Ф. 806К, 1 опис, 39 а.е., 1936–1961
Роден 1908 г. в София, умира 1990 г. в София. Завършва гимназия, следва право в СУ.
Белетрист, драматург и публицист. Редактор във в. „Жар“, в. „Хоровод“, в. „Народна младеж“, в. „Култура“, сп. „Пламък“ и издателства „Партиздат“, „Народна младеж“, „Български
писател“. Завежда редакция „Художествена литература“ в издателство „Народна младеж“.
Член на БКП и на СБП.

Части от романа „Ралеви“ с авторски корекции и бележки; разкази: „Чудеса“,
„Сърце“, „Пленник“, „Стихът“, „Корали“, „Индианските колиби“, „Сълзи“, „Подпоручик Лесев“, „Евгени“, „Чест“, „Бягство“, „Любов“, „Молитва за неверника
Антон“, „Корали“ и др. с авторски корекции и бележки (1936–1958); пиеса „Вейкович“; части от превод на романа „Война и мир“ от Лев Н. Толстой.

БАШИКАРОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ (1906–1989)
Ф. 954, 1 опис, 102 а.е., 1944–1984
Роден 1906 г. в с. Смилец, Пазарджишко, умира 1989 г. Обществено-политически
деец. Член на БКП и КПСС. Участник в Септемврийското въстание (1923); ятак и четник
в Кискиновата чета в Средногорието (1924); работи за нелегалния комунистически канал
София–Виена. Завършва Комунистическия университет в Москва, СССР (след 1930);
участник във Втората световна война като доброволец в съветската армия (1941); осъден
по процеса на парашутистите и подводничарите. Полковник в ДС и Гранични войски към
МВР (след 1944).
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Удостоверение от МВР за заеманите от Георги Башикаров длъжности (1979);
грамоти от ЦК на БКП, Ленински РК на БКП – София за обществено-политически
заслуги (1983–1984); радио и телевизионни сценарии и статии в периодичния печат
за живота и дейността му (1968–1973).
Повести (работни материали) от Георги Башикаров: „Кискиновата чета“ (1952–
1986); „Скок в нощта“ (1978), спомени за участието му в четническо движение през
1924–1925 г. (1964, 1983), за процеса срещу парашутистите и подводничарите през
1942 г. (1981), за политическата му дейност като емигрант в Югославия и СССР
(1983); за участието в съпротивата на Георги Кратунчев, Продан Табаков, Димитър
Христов и др. (1960–1980).
Доклади от Георги Башикаров по повод годишнини на Септемврийското въстание и на Средногорската чета (1973, 1974); сведения за лица с прокомунистическа
дейност (1952–1972); препоръки за приемане на нови членове на БКП (1959–1984).
Писма от Георги Башикаров до Стоян Иванчев, Ангел Узунов, ЦК на СБПФ,
Народния музей в Панагюрище и др. за Кискиновата чета (1948–1974); от и до
Тодор Белчев, Общинския комитет на БКП в с. Странджа, Ямболско за книгата на
Георги Башикаров „Парашутите падат към звездите“ (1960, 1964); от читалище
„Георги Михайлов“ в с. Смилец, Пазарджишко за попълване сбирката на музея
им (1967), от БНТ за участие в предаване „25 години народна свобода“ (1969), от
Музея на революционното движение в Стрелча за участието в съпротивата на Нешо
Тумангелов, Васил Икономов и др. (1977).
Снимка на Георги Башикаров с Васил Димитров; на убити парашутисти (1944).

БДИНЕЦ, АСЕН НЕНОВ (Асен Ненов Генов) (1892–1964)
Ф. 1036К, 1 опис, 70 а.е., 1912–1964
Роден 1892 г. във Видин, умира 1964 г. Печатарски работник и писател. Словослагател
в Придворната печатница (1908–1911), линотипер (1926–1928). Член на Работническия
печатарски съюз; секретар на Секцията на графическите работници; основател на дружеството на линотиперите. Редактор на в. „Печатарски работник“ и в. „Графически работник“.
Член на БКП.

Удостоверение на Асен Бдинец от Придворната печатница за прослужено
време; майсторско свидетелство за линотипер (1945); писмо за награждаването му
с орден „Кирил и Методий“ (1962). Писма и изложения от Асен Бдинец до ЦК на
БКП за признаването му за АБПФК (1961–1963).
Роман от Асен Бдинец „Д-р Уилман“ (1939); пиеси: „Когато дяволът се шегува“,
„Денят се пробужда“, „Майка“, „Човекът със стъкленото око“, „Рада“, „Самоковска
комуна“, „Самоковска наука“ и др. (1939–1946); интервюта, статии и разкази; бележки за основаването на типографско дружество и печатарски синдикат в София.
Писма от Асен Бдинец до директора на Еврейския театър във Варшава за превеждане и включване в репертоара на театъра пиесата му „Рашел Мезап“ (1950); до
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румънския пълномощен министър за издирване в Букурещ на документите за арестуването на Георги Димитров и Васил Коларов в Кюстенджа; от Георги Авгарски
за участие в семинар за икономическото развитие на НРБ; от Ангел Дъкомбаски,
Александър Перун и Луиджи Салвини за творческите успехи на Асен Бдинец; от
издателства за участие в сборници.
Снимки на Асен Бдинец (1917).

БЕЗЕНШЕК, АНТОН ТОМА (1854–1915)
Ф. 772К, 2 описа, 40 а.е., 1874–1915
Роден 1854 г. в с. Буковье, Щирия, Австро-Унгария, умира 1915 г. в София. Завършва
философия в Загреб (1879). Стенограф. Преподавател по стенография; стенограф при НС;
редактор на „Югославски стенограф“ (1880); автор на учебници и трудове по стенография.

Свидетелства, дипломи и уверения на Антон Безеншек за завършено образование и взети изпити. Заявления и писма от и до Антон Безеншек за назначаване
на работа в Загребския университет (1878) и за членство в стенографски дружества
(1886, 1904). Съобщения за кандидатстването и приемането на Антон Безеншек за
български поданик (1909).
Указ за въвеждане на стенографията в България и назначаването му за стенограф при НС (1879). Договор между Антон Безеншек и директора на народното
просвещение в Източна Румелия за назначаването му за началник стенографско
бюро към Областното събрание и учител по стенография в Пловдивската гимназия
(1885). Удостоверение от НС за прослужено време (1892). Свидетелство от МЗТ за
удостояването на Антон Безеншек с почетна награда за изложената от него „Пчела“
на конкурса в Пловдив (1897).
Благодарствено писмо от Пловдивско певческо дружество за доброто ръководство в качеството му на председател (1900); поздравителна телеграма от Ан. Ташикманов по случай 10 години от въвеждането на стенографията в България (1889).

БЕЛЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ (1908–1966)
Ф. 728, 1 опис, 6 а.е., 1949–1984
Роден 1908 г. в Цариброд, умира 1966 г. в София. Специализира оперно пеене в Залцбург. Оперен певец в Софийската (1939, 1944–1953), Мюнхенската (1942–1944) и Старозагорската опери (1953–1957).

Биографична справка от съпругата му (1984). Указ за удостояването на Георги
Белев със званието „Заслужил артист“ (1949).
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Писма до Георги Белев от Васил Абаджиев, Ханс Георг Мюе, Александър
Новиков с поздравления за празници; от Борис Христов за прекараните съвместно
години в Залцбург (1952–1960).
Снимки на Георги Белев със Стефан Македонски; в роли от постановки на
опери.

БЕЛЕВ, ГЬОНЧО ГЕОРГИЕВ (1889–1963)
Ф. 464, 1 опис, 491 а.е., 1910–1965
Роден 1889 г. в Ихтиман, умира 1963 г. в София. Писател. Доброволец на БЧК по
време на Балканските и Първата световна войни. Писар в БЗБ (1909–1911); библиотекар в
МВРНЗ, в Държавната печатница; уредник в Печатарския музей (1918–1944). Сътрудник
на литературни вестници и списания. Член на СБП (от 1941), на Президиума на съюза, на
УС на СБСД.

Автобиографични бележки.
Тетрадка-дневник на Гьончо Белев (1915–1920); членски карти от ОФ, БЧК,
Съюза на приятелите на доброволците-българи от интернационалните бригади в
Испания (1945–1952). Дневник на Любица Белева – съпруга за здравословното
състояние на Гьончо Белев в последните дни от живота му (1962).
Романи от Гьончо Белев: „Бентът трещи“, „Животът си тече“, „Червена заря“,
„Кипеж“, „Действие първо (Прелом)“ и др. (1935–1962); разкази: „Бялата смърт“,
„Към слънцето“, „Музикант“ и др (1915–1944); пътеписи: „За маслиненото клонче
в Париж“, „Какво видях в Америка“, „Пътуване из демократична Германия“ и др.;
бележки към книгите „Иван Кондарев“ на Емилиян Станев (1950), „Романът на
Яворов“ на Михаил Кремен (1961); за ролята на българо-съветските дружества и
др.; спомени за Николай Хрелков, Гео Милев, Димчо Дебелянов (1950, 1962); договори с издателства в България, ГДР и Чехословакия за издаване книги на Гьончо
Белев (1947–1959).
Писма от Гьончо Белев до Славчо Васев, Анушка Голц, Кирил Драмалиев, Крум
Кюлявков, Димитър Методиев, Христо Радевски, Богомил Райнов, СБП, издателство
„Български писател“, издателства от Прага, Лайпциг и Берлин за преводи и издаване
на негови произведения (1951–1962); от Боян Атанасов, Петко Буюклиев, Мария
Грубешлиева, Борис Делчев, Кръстан Кръстанов, Радой Ралин, Людмил Стоянов,
Димитър Талев, Егон Хартман, Макс Шумерман и др. по литературни въпроси, за
публикуване разкази на Гьончо Белев в чуждестранни издания, отзиви за отпечатани книги и др; от Всесъюзно дружество за културни връзки с чужбина – СССР
за изпратената му руска литература (1939); от СБП за приемането му за редовен
член на съюза (1941); от СБСД, НК за защита на мира, Софийския градски комитет
на ОФ, народни съвети и др. във връзка с обществената му дейност (1946–1962);
поздравителни писма, телеграми и картички от Веселин Андреев, Георги Димитров,
Камен Зидаров, Вела и Ангел Каралийчеви, Атанас Свиленов, колеги, приятели,
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обществено-политически дейци по случай юбилейни годишнини, удостояването
му с Димитровска награда и др. (1949–1959).
Снимки на Гьончо Белев; със съпругата си; с Димчо Дебелянов (с автограф
на Дебелянов); с делегати на Славянския конгрес в САЩ; на прием в МС и др.
(1935–1952). Портретни скици на Гьончо Белев от неизвестен автор.
Писма от Мара Белчева до Любица Белева от личен характер (1919–1920).

БЕЛЕЖКОВ, ИВАН (1866–1944)
Ф. 1936К, 1 опис, 17 а.е., 1902–1905
Роден 1866 г. в с. Годлево, Разложко, умира 1944 г. в с. Годлево. Учител; пунктов
началник на ВМОРО в с. Лъджене, Пазарджишко (1902–1903).

Шифровани и дешифрирани писма от Гоце Делчев, Илия Балтов, Йонко Вапцаров, Димитър Кръстев, Гьорче Петров, Кирил Пърличев, Яне Сандански, Христо
Татарчев и други за убийството на Дели Мехмед, за снабдяване с оръжие на пункта
на ВМОРО в с. Лъджене, за разходите на куриерите на ВМОРО, за изпращане помощник на Иван Бележков, за идеята за учредяване на нов ЦК на организацията и др.

БЕЛКОВСКИ, АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ (1906–1984)
Ф. 924, 1 опис, 77 а.е., 1912–1984
Роден 1906 г. в Санкт Петербург, умира 1984 г. в София. Следва финанси и администрация във Висшия търговски институт в Гренобъл. Икономист, спортен деец. Помощник-началник бюро, контрольор в ЦУ на БЗКБ (1942–1949); референт-докладчик при
ВКФС (1948–1949); референт-ръководител в Дирекцията на печата при МВнР (1949–1950);
началник отдел „Протокол“ при Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина
(1962–1968). Член на Българския планински клуб и на ръководствата на Българския алпийски клуб и БОК.

Автобиографии.
Биографии (1951–1973); лична карта от І софийска мъжка гимназия (1923);
уверения, свидетелства, грамоти за награждаването на Александър Белковски с
медал „За участие в Отечествената война 1944–1945 г.“, звания „Заслужил майстор
на спорта“, „Заслужил деятел на БТС“, за спортни успехи и заслуги към българския
спорт (1947–1978). Молби и заповеди за назначаване и преназначаване на Александър Белковски, удостоверения за трудов стаж (1947–1962). Членски карти от ЦС
на БТС, Българския алпийски комитет, Словенското планинското дружество; курс
за спортен съдия по алпинизъм и ски състезания (1947–1953). Статии, съобщения,
спомени за Александър Белковски, публикувани в списания и вестници (1934–1984).
Характеристика от Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина (1960).
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Устави, програми, планове, анализи и решения за състоянието и дейността на
спортни, туристически и алпийски дружества и организации в България; за връзките
им с Международния съюз на алпийските сдружения (1935–1971) и др. Доклади,
слова, изложения и интервюта на Александър Белковски за развитието на българския
алпинизъм (1938–1983). „Програма и указания за водене учебно-спортната работа
по алпинизъм“; лекции за същността, историята на алпинизма, алпийската техника
и др.; спомени, записки, бележки за пребиваването му в Гренобъл, изкачванията в
Алпите (1932–1935) и в български планини, участието му в работата на алпийски
организации, чуждия опит в алпинизма и туризма, тезиси за изработване проект
за научно-популярен филм „Техника на алпинизма“.
Писма от и до Александър Белковски и спортни и културни дейци от България,
Иран, Полша, СССР, Унгария и др. (1933–1970).
Снимки на Александър Белковски; със състуденти от Гренобъл; с колеги, от
алпийски изкачвания и походи, ски състезания и др. (1925–1969). Дружески шарж
на Александър Белковски от Д. Кар (1938).

БЕЛКОВСКИ, АСЕН ИЛИЕВ (1879–1957)
Ф. 56К, 1 опис, 35 а.е., 1886–1916
Роден 1879 г. в Асеновград, умира 1957 г. в София. Завършва Художествената академия
в Санкт Петербург. Художник, поет, хуморист. Военен художник през Балканската и Първата
световна войни. Съосновател на дружество „Родно изкуство“ (1919). Кореспондент на в.
„Рижски новости“, съредактор на в. „Слово“, сътрудник в сп. „Мисъл“, сп. „Българан“ и др.

Писмо от Пейо Яворов до Асен Белковски за художниците в армията.
Снимки на Асен Белковски; на първия випуск на Рисувалното училище; на
руските художници Петър Безсонов, А. Коломейцев, Валери Дунаев с автографи;
на Никола Хитров, Тома Хитров; на митрополит Максим Пловдивски; митрополит Партений Софийски с автограф; митрополит Гервасий Сливенски; на Алеко
Константинов; на Иван Вазов; на първите софийски строителни предприемачи и
др. (1901–1912).
„Поема на самотата“ от Асен Белковски.

БЕЛОВ, СТЕФАН ПАНАЙОТОВ (1860–1931)
Ф. 1703К, 1 опис, 16 а.е., 1887–1965
Роден 1860 г. в Сливен, умира 1931 г. Завършва Военна академия в Русия. Военен
деец, ген.-майор. Служи в Шуменски артилерийски полк (1881), командир на батарея във ІІ
артилерийски полк (1885); участник в Сръбско-българската война (1885) и в русофилските
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бунтове (1886); началник на Софийския артилерийски арсенал (1900), главен интендант в
МВ (1918); инженер в спиртната и текстилната промишленост (1919–1929).

Биография на Стефан Белов (1932); служебна справка; спомени от Стефан Ст.
Белов-син за участието на баща му в бунта на офицерите русофили през 1886 г.
(1958); родословие на Беловия род; спомени за семейство Стефан и Ванча Белови
(1965). Удостоверение на Стефан Белов от Букурещкия революционен комитет
за изразходвани от него лични средства за комитета (1887); писмо от МВРНЗ за
задържане на емигрирали от България лица при завръщането им в страната, сред
които и Стефан Белов.
Снимки на членовете на Букурещкия революционен комитет; на български
офицери русофили.

БЕЛОПИТОВ, НИКОЛА РАЙКОВ (1901–1972)
Ф. 83А, 1 опис, 195 а.е., 1906–1982
Роден 1901 г. в Панагюрище, умира 1972 г. в София. Завършва електроинженерство в
Гданск. Инженер. Работи в електроцентрала „Въча“ – Кричим, МТПТ – ГДПТТ (1931–1934),
дружество „Бекоп“ (1934–1944), технически директор на пощите (1944–1947), главен директор в дирекция „Елпром“ (1947–1952), директор на НИИ по съобщенията (1952–1960),
директор на Института по електротехническа промишленост (1960–1963), ръководител на
секция „Електротехнологии“ (1963–1967). Член на БИАД (1931); член на БКП, Австрийската
комунистическа партия, Германската комунистическа партия.

Автобиография; биографични бележки. Извлечения от полицейско досие и
обвинителен акт, от списания и книги с данни за Никола Белопитов; спомени,
статии и очерци за него от Юлиана Ликова, Милена Белопитова, Марин Стаевски,
Атанас Сугарев, Борис Шамлиев, Николай Галов, Михаил Перфанов, Гео Милев,
Ивайло Виденов и др. (1959–1982); доклад и указ по случай присъждане на звания
и честване на юбилейни годишнини и за наименоването на обекти на негово име;
сценарий на телевизионен филм.
Спомени за септемврийските събития от 1923 г., за съвместната му работа с
ген. Владимир Заимов, за създаването на заводите „В. Коларов“, „Елпром“ и др.
Статии, сказки, доклади за социалистическото стопанство (1944–1970).
Учебници с участието на Никола Белопитов по телемеханика, сигнализация
и телеграфия; за обзавеждане и технология на електромашинното производство.
Доклади, обяснителни записки, заповеди, изказвания, изложения във връзка със
служебната му дейност (1954–1970); рецензия от инж. Михаил Настев върху трудовете на Никола Белопитов.
Изобретения, рационализации, научни изследвания, статии, рецензии от Никола Белопитов за приложение на електроерозията при тежкото машиностроене;
увеличаване изпаряването на солената вода при добиване на сол чрез пръскане;
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автоматични улични светлинно-сигнални уредби; електроискрово напластяване и
неговото приложение в слаботоковата и силнотоковата техника и зъбопротезирането; подобряване качеството на тютюните чрез ултразвук; фино диспергиране на
водонеразтворими багрила с електрически искри.
Писма от и до Никола Белопитов фирми и колеги по професионални и лични
въпроси (1906–1967).
Снимки на Никола Белопитов със семейството му; със съученици и приятели
(1920–1924); от затвора (1942); със сътрудници (1965); на ген. Владимир Заимов,
Георги Димитров.

БЕЛЧЕВ, ТОТЮ (Тотю Белчев Стоев) (1907–?)
Ф. 1033К, 1 опис, 18 а.е., 1930–1964
Роден 1907 г. в с. Сеячи, Търговищко. Следва в СУ. Журналист. Редактор във в. „Работническо дело“ (1950), главен редактор на в. „Вечерни новини“ (1953–1957), зам.-главен
редактор на в. „Отечествен фронт“ (1958–1959) и кореспондент на вестника в Москва
(1960); член на редколегията и завеждащ отдел „Писма, кореспонденти и фейлетони“ на в.
„Отечествен фронт“ (1961–1964).

Автобиография (1964).
Удостоверение от МЗДИ за завършен курс на Висшата кооперативна школа
(1932); заповеди от СГНС за назначаването му за зам.-главен редактор на в. „Вечерни новини“ (1952).
Тетрадка със стихотворения и статии от Тотю Белчев; статии и стихотворения,
поместени в периодичния печат (1930–1957).
Снимка на сътрудници на в. „Бургаски фар“ и в. „Заря“ (1937).

БЕЛЧЕВА, МАРА АНГЕЛОВА (1868–1937)
Ф. 124К, 2 описа, 140 а.е., 1880–1937
Родена 1868 г. в Севлиево, умира 1937 г. в София. Завършва литература в Женева
(1897). Поетеса, преводачка, учителка. Учителка в Русе (1883) и София (1913).

Автобиография.
Личен дневник; студентска карта; задграничен паспорт на Мара Белчева.
Стихосбирка от Мара Белчева „На прага стъпки“; стихотворения; студии „Човек
и бог в поезията на Пенчо Славейков“, „Христо Ботев“; преводи на произведения
на Пенчо Славейков на френски език, преводи от немски език на „Потъналата камбана“ от Герхарт Хауптман, „Тъй рече Заратустра“ от Фридрих Ницше, „Гениална
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лудост“ от Паул Биере и др. Спомени за детските ѝ години, за Пенчо Славейков,
Петър Дънов; бележки и записки за литературните течения във Франция; за френската драма и символистите; за живота и творчеството на Блез Паскал; за религията,
за театъра и др.; бележки на Боян Пенев във връзка с издаването на произведения
на Пенчо Славейков.
Писма от Мара Белчева до брат ѝ за здравословното състояние и смъртта на
Пенчо Славейков (1912); до Райна Йоцова за пребиваването си в Италия (1913–
1916); до близки родственици и приятели (1902–1937); от Адриана Будевска за
издаването на писмата на Пенчо Славейков; от Владимир Василев за редактирането
на сп. „Златорог“ (1922); от Дора Габе за впечатленията ѝ от чужбина (1911–1924);
от Алфред Йенсен за литературната и обществената му дейност, за проектирана
антология на българските писатели (1911–1918); от д-р Кръстьо Кръстев, Николай
Лилиев, Александър Паскалев, Боян Пенев за издаване произведенията на Пенчо
Славейков (1914–1920); от Пенчо Славейков за отношенията му с Кирил Христов,
за речта му в Московския университет, посветена на Николай В. Гогол, за среща
с Николай Державин; от Пейо Яворов – предсмъртно, с приложена снимка с Лора
Каравелова (1914); от МНП за съставяне антология на произведенията на Пенчо
Славейков и др.
Снимки на Мара Белчева; с родственици; с приятели.
Биографии на Христо Белчев – съпруг; негови записки по финансови въпроси;
снимки.
Писма от МВРНЗ до проф. Марин Дринов за пренасяне на печатница от Русе
във Велико Търново за печатане протоколите на НС (1880); от Данаил Велизаров
до Ангел Ангелов за погребението на Стефан Стамболов.

БЕРБЕРОВ, ЙОНЧО ДИМИТРОВ (1873–?)
Ф. 421К, 2 описа, 63 а.е., 1928–1945
Роден 1873 г. в Панагюрище. Завършва висше техническо образование. Артилерийски
инженер. Акционер в АД „Амонал“ за взривни вещества, химически произведения и търговия (1928). Основател и собственик на търговска фирма „Йончо Берберов“ (1932–1951).

Удостоверения за политическа благонадежност на Йончо Берберов; разрешителни за внос на огнестрелно оръжие; вносни листове (1937–1945).
Списък на инвентара на фирмата „Йончо Берберов“; книга за приходи и разходи, баланс и сметка „Загуби и печалби“ (1938, 1941). Дневник за водени преговори с германски фирми (1938). Поемни условия за доставка на бор-компресьори,
възпоменателни медали, безир и др. (1936–1937).
Преписки на АД „Амонал“ с немската фирма „Райс“ за доставка на военни
материали (1930–1931); с фирмата „Йозеф Майснер“ във връзка с офертата за построяване на барутна фабрика в Казанлък (1931–1942); с полски търговски фирми и
Иберийска компания за износ на зърнени храни (1933); с италианско дружество за
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построяване на трамвайната линия София–Княжево (1934); с БНБ, МФ и АД „Братя
Диманови“ за внос на карабини, патрони и пистолети от Германия (1938); с мини
в България за доставка на кабел, електрически запалки и капсули (1938–1942); с
немската фирма „Стойс“ в Лайпциг за доставка на мотоциклети (1939) и с италианската фирма „Самаренго“ за доставка на машини за България.

БЕРЗИН, РОБЕРТ ЮРИЕВИЧ (1887–1950)
Ф. 1864К, 1 опис, 126 а.е., 1913–1950
Роден 1887 г. в Русия, умира 1950 г. в Париж. Завършва медицински факултет в Петроград (1914). Лекар в университета в Петроград, във военна полева болница (от 1919);
началник на болницата на Руското общество на Червения кръст в София (1921–1950).

Автобиография.
Отчети за дейността на болницата на Руското общество на Червения кръст в
София (Руската болница) (1925–1947); описания от д-р Роберт Берзин за лечението
на различни заболявания в болницата, за прилагане на различни лечебни методи;
списък на видовете операции, направени в болницата (1925–1936); сведения за
събиране на средства за построяване на нова сграда на болницата (1936–1937);
протоколи от заседания на Съюза на руските лекари в България (1925); отчет за
дейността на представителството на Руския Червен кръст в България за 1944 и
1946 г.; договор между Съюза на съветските граждани в България и МНЗ за безвъзмездно предоставяне инвентара на бившата болница на Руското общество на
Червения кръст в София и на амбулаториите в София и Варна под управлението на
МНЗ (1949). Брошура за историята на Руската болница в София (1938).
Научни статии и доклади на д-р Роберт Берзин за лечение на безсъние, хирургическо лечение на високо кръвно налягане, подготовка за операция на диабетици и др.
Писма от и до д-р Роберт Берзин и д-р Ф. Б. Търк от Ню Йорк по прилагане
метода на лечение „цитост-антицитост“ (1926); писма от пациенти за оказване на
медицинска помощ; поздравителни писма за юбилейни годишнини на болницата
(1933, 1938, 1943); писмо от Главното управление на Руското общество на Червения
кръст в Париж до Червения кръст в България с благодарност за оказаната помощ
на руските бежанци (1943).
Албум със снимки на Роберт Берзин, съпругата му, лекари и медицински
сестри от персонала на Руската болница в София, на болничния лагер в Галиполи,
на сградата на болницата в София, на операционната зала, на болнични стаи и др.
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БЕШКОВ, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ (1905–?)
Ф. 112А, 1 опис, 100 а.е., 1928–1983
Роден 1905 г. във Варна. Завършва Института по електротехника в Гренобъл (1932).
Електроинженер. Работи във ВЕЦ – Своге (1934); основател на частна работилница за
трансформатори в София (1938); технически ръководител на Трансформаторна държавна
фабрика, София (1948); ръководител на конструкторско бюро (1950) и главен конструктор
на завод „Васил Коларов“ (1952), ст.н.с. в Института по енергетика (1957); хоноруван преподавател в Института за учители и специалисти (1965); член на НТС (1983).

Автобиографии (1973).
Биографични бележки на Николай Бешков за родителите му и акад. Атанас
Бешков – брат (1979–1981).
Удостоверения от МОСПБ и МПК за висше техническо образование и за присъждане на Николай Бешков звание ст.н.с; молби и заповеди за назначаването му
за консултант към Силнотоков завод „Васил Коларов“ (1958), за ст.н.с. към НИИ
по електрификация (1959), за хоноруван преподавател в Института за учители и
специалисти (1965); грамоти от ЦС на НТС за награждаването му със сребърна и
златна съюзни юбилейни значки (1968–1980); благодарствено слово от Николай
Бешков пред членове на НТС по повод честването на 75-тата му годишнина (1980).
Разрешение от Софийската община и обявление на Софийския областен съд
за регистриране на занаятчийска работилница и търговска фирма „Инж. Николай
Бешков“ (1938–1941); поръчки за изработване на трансформатори; заявления за
закупуване на материали за производство на трансформатори. Проспект на трансформатори, произведени в работилницата му (1937–1940). Инструкция от Николай
Бешков за проверка на силовите трансформатори (1955).
Библиография на статии от Николай Бешков в сп. „Електроенергия“; статии,
доклади, изчисления, бележки от Николай Бешков за трафопостове и за историята
на трансформатостроенето и електрификацията в България.
Писма от и до Николай Бешков, чуждестранни и български посреднически
фирми за закупуване на материали за производството на трансформатори в работилницата му и др. (1937–1943).
Снимки на Николай Бешков (1931–1968); със семейството му (1951); на негови
родственици (1939); на работилницата на Николай Бешков и на трансформатори,
произведени в нея; на изглед от монтажното хале на Силнотоковия завод „Васил
Коларов“ и на групи трансформатори (1953).
Статии за Стоян Бешков – баща, публикувани в пресата (1970–1977).
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БИОЛЧЕВ, АСЕН БОЯНОВ (1906–1997)
Ф. 871К, 1 опис, 20 а.е., 1914–1969
Роден 1906 г. в София, умира 1997 г. Завършва лесовъдство в Агрономо-лесовъдния
факултет при СУ (1930). Лесовъд, професор, ръководител на катедра „Почвена ерозия и
укрепяване“ във Висшия лесотехнически институт.

Свидетелство за завършено средно техническо училище; диплом за доктор
на лесовъдните науки; лични и членски карти; уволнителен трудов билет на Асен
Биолчев и др. (1938–1947).
Статии от Асен Биолчев: „Възможностите за използване на иглолистните
дървени видове за нашите укрепителни залесявания“, „Дълбочина на баражните“,
„Борба с почвената ерозия у нас“ и др.
Писмо от Асен Биолчев до сина му за проведена научна конференция за тополовото стопанство в Коларовград и експедиция по Дунав; от проф. д-р Йозеф
Дзиезу, проф. д-р Стефан Земницки, от аграрни институции във Франция и Италия, Хумболтовия университет и др. за карстовите терени, борбата с ерозията, за
международни съвещания, чествания и др. (1938–1960).
Снимки на Асен Биолчев със семейството си; с колеги от международни научни
конференции и др. (1932–1961).

БИЧЕВ, ПЕТЪР ПАНЕВ (1865–1950)
Ф. 1104К, 1 опис, 6 а.е., 1935–1950
Роден 1865 г. в Ихтиман, умира 1950 г. в София. Завършва ветеринарна медицина в
Лион (1891). Окръжен ветеринарен лекар във Видин, Варна и София; главен инспектор
по зоотехническа служба към МЗТ (1909); основател и един от първите професори във
Ветеринарно-медицинския факултет; председател на Съюза на ветеринарните лекари в
България (1893).

Адрес от Съюза на ветеринарните лекари в България и поздравителни писма
от Стойчо Мошанов – министър на народното стопанство и от консула на Швеция в
България по случай 70-годишнината на Петър Бичев и 44-годишната му творческа
дейност (1935). Некролог за смъртта му (1950).
Снимка на Петър Бичев с негови приятели и роднини на честването на 70-годишния му юбилей.
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БОБЕВСКИ, ЛЮБОМИР ХАДЖИНИКОЛОВ (1878–1960)
Ф. 1284К, 4 описа, 2037 а.е., 1878–1960
Роден 1878 г. в Тетевен, умира 1960 г. в София. Завършва гимназия в София; следва в
ИФФ при СУ. Поет, писател, публицист. Чиновник в БДЖ (1899); библиотекар в Софийска
градска община (1901); цензор в информационно-цензорната секция при МВ (1916–1918);
редактор на в. „Юнак“, в. „Вечерна поща“, в. „Народни права“, в. „Нова борба“, в. „Време“,
в. „Жило“, сп. „Златна нива“, сп. „Росица“ и сп. „Чучулига“.

Автобиографии (1953, 1955); биография от Атанас Бобевски – син (1948).
Заповеди на министъра на войната и грамоти за награждаване с военни ордени
на Любомир Бобевски; удостоверения за назначаването на Любомир Бобевски в
Информационно-цензурната секция на МВ; открити листове за командироването му
на фронта (1915–1918); съобщение за арестуването на Любомир Бобевски, публикувано във в. „Зора“ (1920), за избирането му за делегат на партийната конференция
на Либералната партия и за член на редакционния комитет на в. „Народни права“
(1920); лична карта от дружество на запасните подофицери „Гургулят“ (1942); квитанция от Националлибералната партия за внесена от Любомир Бобевски парична
сума за фонда „Организация и пропаганда“ (1929); броеве на в. „Народно слово“ и
съобщение във в. „Целокупна България“ за честване на 45-годишната литературна
и обществена дейност на Любомир Бобевски; негови речи, произнесени на юбилейните му чествания и др. (1944–1958).
Албум със стихотворения, разкази и статии от Любомир Бобевски, публикувани
в периода 1897–1900 г. във в. „Отзив“, в. „Родолюбец“, в. „Юнак“ и в. „Време“;
стихосбирки, разкази, текстове за песни за деца и възрастни, маршове (1913–1948);
„Корави звънци“ – детски трудови песни (1915); „Светли образи“ – стихотворения,
посветени на ген. Александър Кисьов, ген. Георги Тодоров, ген. Тодор Кантарджиев и ген. Иван Колев (1916); стихосбирки: „Люлчини песни“ (1914); „Коледни
песни“ (1916–1918); „Под сянката на меча“ (1917); „Песни за Добруджа“ (1918);
„Знаменитите личности – евреи“ (1919–1924); „Молитвени песни“ (1924); „С кръст,
меч и слово“ (1938–1954); „Наше село“; „Нашите майки“; „Ситна сребра росица“.
Бележки на Любомир Бобевски за наказанията му по делото, водено срещу
него през 1919 г. (1924); спомени за „Народния съд“, архимандрит Калистрат,
книгоиздателя Атанас Хаджииванов, д-р Христо и Никола Радославови, Стефан
Стамболов, Иван Вазов, Кръстьо Сарафов, проф. Александър Балабанов, Добри
Христов, Маестро Георги Атанасов, за Стара София и др. (1953–1960).
Сценки и либрета за опери: „Старият учител“ (1904); „Цветя“ (1912); „Деница“ (1913); „Изворът на белоногата“ (1914); „Гергана“ (1917), „Яна хубавица“
(1918–1938); рецензии и отзиви за творчеството на Любомир Бобевски от Маестро
Георги Атанасов, Мирчо Петров, Огнян Пламенов, Михаил Попов, Крум Симеонов,
Ангел Жаров. Телеграми от задържаните в Централния затвор министри от кабинета на д-р Васил Радославов – Христо Попов, Димитър Тончев и Добри Петков с
поздравление за стихотворението му „Ще съмне“ (1920).
Писма от и до Любомир Бобевски и Българската оперна дружба във връзка с
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уреждането на хонорара му за либретото на операта „Гергана“ (1917); до Мустафа
Кемал Ататюрк с мнение за реформаторската му дейност и за стихотворението, което
е написал в негова чест (1931); от Иван Коларов, Иван Г. Попов, д-р Васил Радославов, Кръстьо Станчев, Димитър Тончев, осъдени заедно с Любомир Бобевски като
виновници за първата национална катастрофа (1920); от цар Борис ІІІ, Димитър
Ганев, Петър Дървингов, ген. Никола Жеков, проф. Васил Захариев, митрополит
Иларион Сливенски, полк. Христо Калфов, ген. Александър Кисьов, Величко
Кознички, Александър Кръстев, Стоян Омарчевски, ген. Александър Протогеров,
проф. Александър Теодоров-Балан за творчеството на Любомир Бобевски, с благодарност за изпратени им стихосбирки, за илюстриране на негови произведения, за
написване на музика по негови либрета, с поздравления за излизащи негови книги;
от редакцията на сп. „Изкуство и критика“ с покана да сътрудничи на списанието
(1919); от Централната консистория на евреите в България за закупуване на 30 екземпляра от стихосбирката му „Завети“ (1931); от Щаба на армията за определянето
му за член на комисията по съставяне надписа на паметник на „Незнайния войн“
(1934); от Японската легация в София и от министерството на външните работи на
Унгария с благодарност за изпратените им книги.
Снимки на Любомир Бобевски (1899–1958); с родителите и брат му (1920);
със Симеона – съпруга и Атанас и Николина – деца (1924); със Стефан Цървулков,
Михаил К. Попов; с офицери от младотурския комитет „Единение и напредък“ в
Битоля (1908); със Сава Стоянов-Злъчкин, Христо Трънков (1914); с Иван Скодрев
(1916); с майор Дамян Велчев, офицери и войници на Струмския фронт по време
на Първата световна война (1917–1918); с министри от кабинета на д-р Васил Радославов при арестуването им (1920); с композитора Александър Кръстев (1924); с
композитора Димитър Ганев и писателя Тихомир Павлов (1936); на цар Борис ІІІ и
княгините Евдокия и Надежда (1922); на Станчо Везирев със семейството му (1914);
на Наню Гайтанджиев, (1910), ген. Тодор Кантарджиев (1919), Руси Коджаманов
(1930), Александър Кръстев (1940), Крум Иванов Къртовски (1910), д-р Жорж
Нурижан (1955), Лазар Цървулков; на Вили Шнетер със съпругата му (1959) и др.

БОБОШЕВСКИ, ЦВЯТКО ПЕТРОВ (1884–1952)
Ф. 1896К, 1 опис, 69 а.е., 1903–1944
Роден във Враца 1884 г., умира 1952 г. в София. Завършва право в Париж. Адвокат,
политически и държавен деец. Член на Демократическия сговор. Министър на търговията,
промишлеността и труда (1923–1924; 1926–1930) и на правосъдието (1924–1925). Председател на Българската ипотекарна банка (1934). Регент (1944–1946).

Кръщелно свидетелство, дипломи за завършено образование, венчално свидетелство, задграничен паспорт (1929), депутатски карти на Цвятко Бобошевски
за ХХII и ХХІІІ ОНС (1927, 1931), партийна книжка от Демократическия сговор
(1932–1933); писмо от МФ за назначаването му за председател на Българската
ипотекарна банка (1934); списък за заеманите от него държавни длъжности.
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Статии от Цвятко Бобошевски „Балканският дух“, „Заздравява ли руско-германският пакт мира?“, „Българи за насърчаване на местната индустрия“. Конспект за
заседание на МС; законопроект за насърчение на местната индустрия и изложение
на мотивите към законопроекта.
Писма до Цвятко Бобошевски от Тодор Александров с поздравления за създаването на Демократическия сговор (1923); от Атанас Буров във връзка с участието на
България в Международното изложение в Париж (1936); от Владимир Вазов – кмет
на София, за награждаването на Цвятко Бобошевски с общински „Почетен знак“
(1929); от Българския клон на Международната правна организация с предложение
да стане член на организацията (1925); от БТС с поздравления за успешната му
дейност като министър на търговията, промишлеността и труда (1930).
Снимки на Цвятко Бобошевски; с Никола Мушанов (1923); с министри и дипломати в България (1923); с депутати и министри, на погребението на жертвите от
атентата в катедралата „Св. Неделя“ (1925); на членове на Демократическата партия.
Писмо от Несим Сяров до Елка Бобошевска – дъщеря за заслугата на Цвятко
Бобошевски за спасяването на евреите в България.

БОБЧЕВ, ИЛИЯ САВОВ (1873–1936)
Ф. 1610К, 1 опис, 51 а.е., 1904–1976
Роден 1873 г. в Елена, умира 1936 г. в Пловдив. Завършва право в СУ. Писател, адвокат,
политически деец. Основната си дейност развива в Пловдив. Член на Народната партия.
Депутат в V ВНС (1911); сътрудник на изданията на Славянското дружество.

Удостоверение от Пловдивския окръжен съд за узаконяване кандидатурата
на Илия Бобчев за народен представител (1911). Съобщение за смъртта на Илия
Бобчев, публикувано във в. „Мир“ (1936).
Речи на Илия Бобчев „Днешната криза и нашата задача“, произнесена в окръжния клуб на Народната партия в Пловдив (1910); за закона за административното
правосъдие, произнесена в НС (1912); окръжно от околийския клуб на Народната
партия в Пловдив до председателите на общинските клубове за състава на ЦБ на
Народната партия (1914).
Статии от Илия Бобчев: „Мъченица Белия“, „Днешната криза и нашата църква“,
„Панайот Волов“, „Участници във „Велчовата завера“, „Марксизъм и християнство“
и др.; стихотворения; историческа повест „С меч и кръст“; брошури: „Значение на
славянската взаимност и на славянските благотворителни дружества“, „Значение на
руския език и литература за България“ и др.; книги: „Великият рилски подвижник“,
„Жертви на борбата за духовна свобода“, „Книга на всички българи“.
Писма до Илия Бобчев от завеждащия музея на Николай В. Гогол в Ненсин,
Русия за изпращане на книги, списания, вещи, предмети и документални материали, свързани с живота и творчеството на Николай В. Гогол (1910); от дружество
„Еленска дружба“ в Русе със сведения за участници в четата на Христо Ботев; от
81

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

градското общинско управление в Елена за изпратен списък на загинали еленчани
в Балканската и Първата световна войни.
Снимки на бащата, майката и брата на Илия Бобчев.

БОБЧЕВСКИ, ВЕНЕДИКТ ПЕТРОВ (1895–1957)
Ф. 359К, 1 опис, 195 а.е., 1895–1957
Роден 1895 г. във Варна, умира 1957 г. в София. Завършва средно образование в София
(1914); учи хармония и диригентство във Виена и в Мюнхен. Композитор, диригент. Помощник-режисьор на оперетен театър „Ренесанс“ (1919); диригент на Софийската народна
опера (1926–1940); гост-диригент в Германия, Австрия и Югославия (1939–1943); диригент
на мъжките хорове „Гусла“ и „Кавал“; началник отдел „Народна музика“ при Радио „София“
(1940–1944); редактор на сп. „Музикален живот“ (1928–1929).

Заповеди и съдебно решение за назначаването и освобождаването на Венедикт
Бобчевски в Народната опера; служебна характеристика от Владимир Тенев – директор на Народния театър; писма и заповеди за назначаването му за диригент на хор
„Гусла“ и за лектор в Музикалната академия. Статии и съобщения в периодичния
печат с отзиви за представянето на дирижирани от Венедикт Бобчевски концерти;
извадки от българския и чуждестранен печат със сведения за диригентската и композиторската му дейност (1920–1954).
Протоколи от заседания, заповеди на ръководството, молби от артисти, диригенти и режисьори от Народната опера за работата на операта (1909–1940); списъци,
сведения и бележки от Венедикт Бобчевски за артисти, стажанти, оркестранти и
диригенти и за разпределяне на роли; програми за представления на Народната опера, на мъжкия хор „Кавал“ под диригентството на Венедикт Бобчевски (1926–1947),
на постановки в Народния театър с негова музика; заповед от Дирекцията на Народната опера за назначаване на комисия за съставяне на проект за наредба-закон
за грамофонните плочи (1937); писма и договор за гастрол на Народната опера в
Берлин и за гостуването на Венедикт Бобчевски като диригент в оперите в Будапеща
и Берлин (1939–1940); програми за представления в Бреслау и Франкфурт на Майн,
под диригентството на Венедикт Бобчевски (1940–1943); статистически сведения за
представените в Народната опера пиеси, опери, балети от 1909 до 1954 г.; дописки
и съобщения в периодичния печат за гостуването на хор „Гусла“ в Чехословакия
(1931) и в немската преса за представления в Германия под диригентството на Венедикт Бобчевски (1939–1940). Слово на Венедикт Бобчевски по повод честването
на 30-годишната сценична дейност на артиста Владимир Тенев (1930).
Писма от Венедикт Бобчевски до настоятелството на дружество „Кавал“ за
причините да напусне хора към дружеството (1933–1939); от Владимир Аврамов,
Петко Атанасов, Бончо Бочев, Атанас Гърдев, Георги Дончев, Драган Кърджиев,
Арсени Лечев, Тодор Лечев, Николай Лилиев, Христина Морфова, Асен Найденов,
Людмила Прокопова, Георги Стаматов, Николай Фол, Парашкев Хаджиев, Кирил
Христов и др. за успехите му като оперен и хоров диригент в България и чужбина,
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за работата в Народната опера и Народния театър, за организиране на концерти, за
отзивите в българската и чуждата преса за творчеството на Венедикт Бобчевски и
др.; от Емил Купер, проф. Ернст Майтхнер, Йонас Томасон за успехите на хоровете „Кавал“ и „Гусла“, за участието на „Гусла“ в празниците на Франц Шуберт
във Виена, отзивите в австрийския печат и за турне в Испания; от Дружеството за
чехословашко-българска взаимност в Прага за изпълнение на оркестрови пиеси от
Венедикт Бобчевски от Пражката филхармония и др.
Снимки на Венедикт Бобчевски (1941); с мъжкия хор „Гусла“; на оркестъра
и диригентите на Народния театър, между които и Венедикт Бобчевски (1931).
„Спомени за Оперната дружба“ от Райна Ковачева, „Преживелици и неизличими спомени“ от проф. Димитър Иванов и др.

БОГАТИНОВА, ДОНА АЛЕКСИЕВА (1896–1988)
Ф. 1644К, 1 опис, 22 а.е., 1919–1981
Родена 1896 г. в Русе, умира 1988 г. Общественичка. Член на БРСДП (1919); член на
ЦК на РП от 1928 г.; емигрант в СССР (1934–1936), където завършва Школата за партийни
кадри. Интернирана в лагерите „Кръсто поле“ и „Св. Никола“, Асеновградско (1941–1943).
След 9 септ. 1944 г. е секретар на РК и ГК на БКП – София, на ревизионната комисия на
ЦК на БКП, на НК на ОФ и на Комитета на българските жени.

Спомени на Дона Богатинова за дейността на БРП(к) през периода 1944–1948 г.
(1968); за Георги Димитров и неговото семейство; за Роза Димитрова и общата им
работа в Комисията по социални грижи в СГНС след 1946 г.; за българи – участници
в Руската революция през 1905 г.; за Ана Маймункова; спомени и стихотворения
за Пенка Михайлова Тодорова, концлагеристка и др. (1977, 1979).
Поздравителен адрес от Благоевски РНС по случай 78-годишнината от
рождението ѝ; благодарствено писмо от Дона Богатинова до ГК на БКП в Русе
за награждаването ѝ с медал по случай 80-годишнината на Русенската партийна
организация (1977).
Снимки на Дона Богатинова (1934–1974); на Александър Шиваров – баща,
Владимир – съпруг и децата ѝ (1919, 1920); с партийни деятели, интернирани в
лагера „Св. Никола“ (1919, 1922, 1941); с жени от Дамския благотворителен комитет пред сградата на трапезарията, организирана от комитета; с активисти от ОФ
(1950–1960).
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БОЖИКОВ, ДИМИТЪР
(Димитър Божиков Димитров-Билюкбашиев) (1866–1954)
Ф. 1575К, 1 опис, 52 а.е., 1913–1954
Роден 1866 г. в с. Савек, Серско, умира 1954 г. Учител в с. Плевня, Драмско, с. Просечен, Драмско; с. Бунар Хисар, Лозенградско, Фере, Одрин, Димотика, Дедеагач, Малко
Търново, Демир Хисар, с. Карлуково, Смолянско и Пазарджик (1889–1928).

Автобиография.
Преписка за имотите на Димитър Божиков в Гърция (1913–1930); грамота за
награждаването му с кавалерийски кръст на орден „За гражданска заслуга“ (1921);
заявление до МНП за назначаването му като учител. Спомени на Димитър Божиков за учителстването си в Егейска Македония, Одринска Тракия (1885–1913) и
в България. Удостоверения, реч и годишни отчети за работата на училищата в с.
Карлуково, Смолянско и Пазарджик (1913–1914; 1922–1923); устави на Съюза на
работниците по просветата в България от 1945 г., ОРПС от 1948 г. и на Българския
народен пенсионерски съюз от 1949 г.
Писма от и до Димитър Божиков и Иван Костабеков за надигане срещу властта
в с. Кулата, Благоевградско (1947–1948); от Кирил Д. Божиков от фронта (1917); от
Васил Коларов, Божана Кръстева, Димо Янков и др. за предателството и убийството
на Лазар Маджаров, Петър Васков, Бойко Чавдаров и др. (1917–1950).

БОЖИНОВ, ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ (1908–1967)
Ф. 1320К, 2 описа, 549 а.е., 1908–1968
Роден 1908 г. в София, умира 1967 г. в София. Син на художника Александър Божинов.
Завършва сърбохърватски език и литература в Белград. Журналист, преводач. Работи в белградски вестници; в МВРИ – Дирекцията по печата (1941); редактор, завеждащ емисиите на
сръбски език и говорител в Радио „София“ (1944–1949); преподавател по сърбохърватски
език в Народното военно училище за преводачи в София (1950–1954); сътрудник в Радио
„София“ и в Театъра на словото.

Автобиография (1954); биография на Любомир Божинов от Дора Божинова –
съпруга (1968).
Удостоверения, свидетелства и дипломи за завършено образование от основно
училище „Антим І“ в София, от мъжките гимназии в Ниш и Белград, от Философския и Правния факултети на Белградския университет; удостоверения, заповеди
и други от МП, Белградското новинарско дружество, редакциите на в. „Ден“ и в.
„Време“ за живота и дейността му като журналист, преподавател и общественик
(1931–1959); съобщение от Съюза на югославските журналисти за приемането
на Любомир Божинов за член (1938); орденска грамота за награждаването му с
офицерски кръст като секретар на Българо-югославската лига (1940); заявление,
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формуляр от СБЖ, удостоверение от Дирекцията на радиоразпръскването, списък
на издадени преводни статии, репортажи, сценарии, сведения за дейността му
като преподавател и журналист във връзка с кандидатстването му за член на СБЖ
и получения отказ (1943–1957); заповеди, удостоверения, служебни бележки от
МВР, ДЗИ, СБЖ и други за уволнения и назначения.
Стихотворения от Любомир Божинов; стихове и разкази за деца; „Между две
столетия“ – цикъл радиоинтервюта със спомени на Христо Вакарелски, Стоян
Романски, Елин Пелин, Николай Лилиев, Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев,
Лиляна Стефанова, Стефан Савов, Кръстьо Сарафов, Марин Големинов и др.
(1929–1962); интервюта с писатели, художници и артисти, между които проф.
Михайло Вукдрагович, Миряна Вукдрагович, Бранко Чонич, Васил Илчев, Владо
Милошевич, Георги Калоянчев, Емил Димитров, Никола Анастасов и др.; сценарии
за радиопредавания (1955–1960); статии, доклади и изказвания за българо-югославските културни връзки, за техниката и проблемите на превода. Дневници и
тетрадки със спомени от военните години (1943); с впечатления от срещите му с
видни личности, от пребиваването му в Белград и др. (1953–1958).
Преводи от Любомир Божинов на сърбохърватски на „Ян Бибиян“ от Елин
Пелин, „Из розовата долина“ от Елисавета Багряна, „Върбица“ от Ангел Каралийчев,
„Златната торба“ от Асен Разцветников, от сърбохърватски на „Автобиография“ от
Бранислав Нушич, „Иконите на Сърбия и Македония от ХІІІ до края на ХVІІ в.“
от проф. Джордже Радойчич; редакторски бележки на преводи от и на български
и сърбохърватски език.
Писма от и до Любомир Божинов и Дора Божинова – съпруга за творческата
му дейност, за впечатления от пътувания, за съвместната им работа (1937–1965);
от Даница Бандач, Милица Бингулац за сътрудничеството им във в. „Правда“
(1934–1938); от Александър Божинов – баща за творческата си работа (1941);
от Яна Василева, Анатолий Жуковски и Лара Марска за дейността на Анатолий
Жуковски като балетмайстор, за предстоящите им турнета в Европа (1948–1967);
от Люба Иванович, Петър Лунгов, Живодин Малисован и Яна Язова, за преводи,
подготвяне на издания, литературно сътрудничество; от проф. Джордже Радойчич
за работата на проф. Иван Дуйчев и проф. Васил Пандурски, за подготовка на конгрес на византолозите и размяна на книги и микрофилми (1957–1963); от Стефан
Савов за впечатленията си от пътуванията си и гастролите на Народния театър; от
Добрица Чосич, издателство „Народна култура“, в. „Пиринско дело“ за издаването
на романите му „Слънцето е далеч“ и „Корени“ (1956–1957); от МНП с благодарност
за внесената сума за възстановяване на пострадалата от бомбардировките сграда
на Народния театър (1944) и др.
Скици и карикатури от Любомир Божинов (1948).
Снимки на Любомир Божинов; с родителите му; с Дора Божинова – съпруга;
със съученици, приятели и близки (1923–1964); с Радослав Вескич – аташе по
печата в посолството на Югославия в София (1938); с интервюирани от него лица;
със сръбския патриарх, с Миле Стайнович и Радивое Маркович, с Деса Иванович –
карикатуристка, Сабахадин Хаджич – художник, със Стойчо Мошанов и придружаващите го лица; с членове на Българо-югославската лига; с Дамян Велчев и Петко
Йовчев; на гастроли на хор „Гусла“ с диригент Асен Димитров; от посещение на
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български писатели и художници в Белград, между които Георги Райчев, Елисавета
Багряна, Димо Казасов, Елин Пелин, Руска Маринова, Маша Узунова, Вера Лукова (1930–1940); снимки на артисти, филмови дейци и балетисти Жана Василева,
Анатолий Жуковски, Тамара Джорджевич, Любинка Бабич, Миливое Живанович,
Катарина Йованович, Виктор Старич, Любинка Йованович (1932–1962).

БОЖКОВ, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ (1894–?)
Ф. 612К, 1 опис, 84 а.е., 1946–1961
Роден 1894 г. в Дупница. Завършва Висше търговско училище в Берлин. Журналист.
Помощник-редактор в сп. „Македонско съзнание“, сътрудник на сп. „Народен студент“.
Член на БЗНС (1921), член на НС на ОФ. Народен представител в ХХVІ ОНС (1945–1946).

Автобиография (1961).
Тетрадка с бележки на Георги Божков от окръжни съвещания за състоянието
на ОФ организациите; информации, доклади, бележки и др. за международното
и вътрешнополитическо положение на България (1946–1949); писма и протоколи
за състоянието на организациите на БЗНС в Толбухински окръг (1949); изложение
за оказване помощ на Тервелската земеделска организация; доклади и отчети за
състоянието на ОФ организациите във Варна, Шумен, Видин, Русе, Провадия, Бургас, Родопския край, Силистра и др.; за Октомврийския пленум на БКП (1950); по
повод 10-годишнината от 9 септ. 1944 г.; таблица за политическата принадлежност
на членовете на ОФ (1950–1951); доклад за решенията на ІІ републикански конгрес
на БЗНС; заповед на председателя на СГНС по преброяването (1956); доклади и
политически речи на Георги Божков.
Писма от Георги Божков до Организационния отдел на БЗНС за „кулашки“
прояви в дружбите, за политическото им ниво в Силистра, Ардино и др. (1949–1950);
от Гочо Грозев за ОФ организациите в страната (1948); от Стоян Николов за състоянието на БЗНС в Момчилградско (1949); от Стойчо Пулев за вражески прояви
на членове на БЗНС и др.
Снимки от манифестации (1948–1960).

БОЖКОВ, ДИМО КИРИЛОВ (1922)
Ф. 1022, 1 опис, 49 а.е., 1893–1989
Роден 1922 г. в Пловдив. Завършва естествена история в СУ (1947). Зоолог. Учител
(1947–1948), асистент по зоология в СУ(1948–1953), работник в ТПК „Творец“, нещатен
сътрудник в Зоологическата градина, хоноруван асистент по зоология във ВСИ „Георги
Димитров“ – София (1958–1960), научен сътрудник в Зоологическия институт при БАН
(1960–1969), кандидат на биологическите науки, ст.н.с. (1973).
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Автобиографии, автобиографични бележки (1979); биографични бележки за
Димо Божков.
Лични карти, студентска и военна книжки, свидетелства и дипломи за завършено образование, ШЗО и учителска правоспособност; почетни грамоти, дипломи
и поздравителни адреси от МНП, КК, ЦК на ДКМС (1936–1988).
Заповеди за назначение, уволнение и наказание; решение за присъждане на
научно звание; протокол от избора на Димо Божков за ст.н.с. в Зоологическия
институт на БАН (1948–1982). Отчети за дейността му като зам.-председател на
Българското паразитологично дружество – клон София (1986–1988).
Автореферат на дисертацията на Димо Божков „Поливалентните гостоприемници при хелминтите“ и рецензии за нея (1970–1973); монографии „Хелминти
по безопашатите земноводни в България“, „Хелминти – жизнени цикли и тяхната
еволюция“, „Две правила относно жизнените цикли на нематодите – зоопаразити
в екосистемата“ (1977–1984); статии, доклади, описания и протоколи от научни
експерименти (1972–1987); научно-популярни книги, статии и радиобеседи; библиография (1989).
Писма от и до Димо Божков и проф. Ф. Вайер, проф. К. Рижков, акад. А. Маркевич, проф. Е. Логачев, проф. Давид Уърли, проф. Джон Макавич и др. за научни
изследвания, за издаване на научни трудове и отзиви за тях и за изпращане на книги.
Снимки на Димо Божков; със семейството му; с акад. Кирил Братанов; с колеги
на научни конференции и екскурзии; снимки на роднини на Димо Божков и на ген.
Георги Тодоров (1926–1987).
Дисертация на Димо Кьойбашиев – дядо „Принос към опознаването на карцином след лупус“ (1893).

БОЖКОВ, ДИНО ИВАНОВ (1875–1965)
Ф. 1024К, 2 описа, 982 а.е., 1896–1980
Роден 1875 г. в с. Орлов дол, Каваклийско, умира 1965 г. Завършва Духовна академия
в Казан (1902). Писател, журналист, обществен деец. Учител в с. Орлов дол, в Духовните
семинарии в Самоков и София; служител в Св. Синод, началник на контрола по печата,
главен инспектор на основното образование при МНП, началник отделение „Обществени
грижи“ в МВРНЗ. Издател на сп. „Духовна пробуда“, сп. „Вяра и сила“, в. „Вчера и днес“,
в. „Вечер“ и др.

Автобиографични бележки.
Данъчна книжка, родословно дърво на фамилията Божкови, съболезнователни
телеграми за смъртта на Дино Божков и др.
Спомени на Дино Божков за ученическите си години; за живота си в Русия,
за запознанството си с руския писател Василий Немирович-Данченко, за Григорий
Петров, за митрополит Симеон Варненско-Преславски и др.
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Учебници от Дино Божков: „Закон божи“ и „Вероучение“ (1932–1937); книги:
„Примерът. Учители (1890–1897)“, „53 години учител в родното си село“, „Библейски легенди“, преразказани от Дино Божков за деца (1923, 1939); статии по
религиозни въпроси, за образованието, по социални въпроси, за популяризиране
творчеството на руския духовник и писател Григорий Петров; разкази и фейлетони;
биографични очерци за Василий Немирович-Данченко, Григорий Петров и др.;
рецензии и отзиви за учебници по вероучение и др. книги; в. „Духовна пробуда“
(1906–1910), в. „Вечер“ (1940), сп. „Вяра и сила“ (1917–1918), издавани и редактирани от Дино Божков.
Устав на културно-просветната група „Григорий Петров“; покани за записване
на абонати за книги на Григорий Петров; бюлетин „Григорий Петров – издадени
книги и ръкописи“; в. „Григорий Петров“, редактиран от Дино Божков. Устав на
Български киноуниверситет; Закон за кинематографите (1924–1931).
Писма от Дино Божков до Елин Пелин за съвместната им работа по издаване
на учебник; до проф. Борис Йоцов за рецензиране на учебници по вероучение; до
грузинския патриарх Мелхиседек ІІІ със спомени за следването им в Казанската духовна академия; до Софийското училищно настоятелство за представяне безплатни
учебници на бедни ученици; до управителния комитет на СУБ за издаване книги на
Григорий Петров; до МНП за разрешаване издаването на в. „Сутрин“, в. „Вчера и
днес“, в. „Вечер“ (1940) и др.; от Михаил Булгаков с благодарност за изпратените му
книги и вестници (1931); от румънския епископ Висарион във връзка с издаването
на съчинения на Григорий Петров; от Григорий Петров за издаване на негови книги
в България и упълномощаване Дино Божков за преводач и издател (1904–1923);
от Иля Репин за руското изкуство и християнската етика; от Тодор Самодумов за
съдействие при освобождаването му от ареста, за политическото положение в страната през септември 1944 г.; от Сливенската митрополия, от Софийската духовна
семинария и МНП за назначения на Дино Божков и за включването му в комисия
за преглеждане и одобряване на учебници и др.
Снимки на Дино Божков; със семейството му (1913–1943); със студенти и
преподаватели от Казанската духовна академия (1898–1902); с колеги-учители и
др.; на митрополит Симеон Варненско-Преславски, митрополит Неофит Видински;
грузинския патриарх Мелхиседек ІІІ, Григорий Петров и др.

БОЖКОВ, ЛЮБЕН ИВАНОВ (1880–1959)
Ф. 1494К, 2 описа, 126 а.е., 1744–1960
Роден 1880 г. във Варна, умира 1959 г. Завършва Висше техническо училище във
Виена (1905). Строителен инженер. Поддиректор на БДЖ (1920–1925); главен директор на
железниците и пристанищата (1928–1934); директор на Дирекция на природните богатства
към МНС (1934–1935); частен инженер (1936–1943); доцент по съобщително дело при
Държавната политехника в София (1943) и във Варненския държавен университет (1949).
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Автобиография (1926); сведения за дейността на инж. Любен Божков от арх.
Дечо Киселков, инж. Стефан Бончев и др.
Решения за създаването, дейността и ликвидирането на търговска фирма
„Инж. Л. Божков и Сие“ ООД (1936–1952). Графики, таблици и диаграми за участието на Германия във външната търговия на България през периода 1886–1940 г.
Удостоверения, снимки и планове за немски пристанища (1911) и за пътищата и
съобщенията на Балканския полуостров (1933).
Монографии от Любен Божков: „Съобщителните средства на България“
(1929), „Железниците на България в тяхното развитие“, ч. І-ІІІ (1947–1948); „Дунавският мост и неговото развитие“ (1947); учебник „Съобщително дело“, ч. І, ІІ,
ІІІ (1946–1950); доклади: „Дунавският мост и неговата история“ (1948); „История
и значение на железниците в България (1954); статии: „Размери на Черно море“
(1926); „Пътищата в България“ (1929); „Железопътни проблеми“ (1936); „Пътни
съобщения“ (1935) и др. Топографски карти на райони от Босна, Молдова, Влашко,
България и др. (1744); топографски и географски карти на области в Румъния и
Гърция (1910–1915).
Писма от Любен Божков до Кимон Георгиев за освобождаването му от длъжността главен директор на железниците и пристанищата (1934); до проф. Христо
М. Данов за общия им интерес към историята на българското Черноморие (1958)
и др.; от МВ, МВРИ, Географския институт при университета в Лион за стари
географски карти (1918–1953).
Снимки на Любен Божков с Рашко Маджаров; на Тодор Кулев (1929–1934).

БОЗАДЖИЕВ, ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ (1909–1955)
Ф. 400К, 1 опис, 68 а.е., 1909–1944
Роден 1909 г. в Мездра, умира 1955 г. Завършва Висшето училище по земемерство
в Льобен, Австрия (1934) и минно инженерство в Берлин (1941). Инженер. Работи в Дирекцията на трамваите – София, мина „Перник“ и „Български минни предприятия“ АД.

Свидетелства, удостоверения, квитанции на Георги Бозаджиев за гражданско
състояние, военна служба, образователен ценз, трудов стаж, материално положение
и членство в Инженерно-архитектурната камара и БЧК; учебници и тетрадки със
записки от лекции и семинарни занятия; доклади, рапорти, писма и др. във връзка
с работата му в „Български минни предприятия“ АД.
Снимки на Георги Бозаджиев с миньори от посещенията му в различни мини.
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БОЙЧЕВ, ДИМО (Димо Бойчев Пенев) (1878–1966)
Ф. 551К, 1 опис, 106 а.е., 1902–1959
Роден 1878 г. в с. Ичера, Сливенско, умира 1966 г. Завършва Педагогическо училище
в Казанлък. Учител; основател и ръководител на детски хорове. Учителствал в с. Градец
и с. Ичера, в Пловдив и София (1896–1923); прогимназиален учител в Българското училище в Пера, Цариград (1923–1935). Председател на Съюза на детските музикални китки
(1912–1923).

Автобиография (1923).
Международен паспорт, молби и заявления от Димо Бойчев до МНП и СБК
за назначаване на работа, служебни бележки, грамота от цар Борис ІІІ, покани,
поздравителни адреси, статии в печата за 25-годишната му творческа дейност и
80-годишнината му (1902–1958).
Спомени от Димо Бойчев: „Между децата“, „Моето скромно участие в Пловдивското певческо изкуство“ и др.; статии: „Детската музикална литература от
Освобождението до днес“, „Бесарабски песни“, „Мелодиите на някои Ботеви
песни“; рецензии (1952–1959).
Покани, програми, афиши, статии в печата и други за концерти на Охридската
детска китка, на хор „Македонка“ в Пера и др. български детски музикални китки
(1902–1958).
Писма от Димо Бойчев до Никола Балканджиев, Филип Кутев, Димитър
Осинин, хор „Кавал“ и др. за изпращане на песни за детски хорове, за издаване на
сборници, рецензии, с поздравления за юбилейни чествания; до Любомир Пипков с поздравления за 50-тия му юбилей и за монографията на Андрей Андреев
за Панайот Пипков; до Института за музика при БАН за предаване ръкописи на
Добри Христов; от Иван Бърдаров със сведения за дружество „Китара“ във Видин;
от Георги Димитров, Асен Жабленски, Любомир Петров, хоровете „Искра“ в Казанлък, „Железни струни“ в Разград и др. с покана за концерти, радиопредавания,
записи, беседи, за ІV национален преглед на българското музикално творчество в
Пловдив, за честване на Добри Христов, за издирени нови биографични сведения
за Панайот Пипков и др. (1902–1959).
Снимки на Димо Бойчев с негови възпитаници; с хора при Българската екзархия и др. (1929–1930).

БОЙЧЕВ, ДИМО (Димо Бойчев Сираков) (1856–?)
Ф. 1926К, 1 опис, 120 а.е., 1878–1907
Роден 1856 г. в с. Жеравна, Сливенско. Обществен и политически деец. Участник в
Сръбско-турската война (1876–1877) и Българското опълчение (1877–1878); член на Народно-либералната (Стамболовистка) партия; околийски началник в Стара Загора (1892–1893)
и Карнобат (1893–1894); народен представител; секретар на мировия съд в Козлуджанска
околия; касиер на Бургаската околийска земеделска каса.
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Биографични бележки; списък на лични и служебни документи; рапорт, писма
и актове за встъпване и напускане на длъжност на Димо Бойчев (1881–1888).
Акт и равносметка от Бургаската окръжна комисия за направена ревизия на
Айтоската първоразрядна околийска земеделска каса (1883). Бележник със списъци на спомоществуватели на в. „Съветник“ и в. „Здравец“ и тримесечен финансов
отчет на Бургаската околийска земеделска каса (1882–1883). Заявление и дневник
със сведения за състоянието на общините в Карнобатската околия и на общината
в с. Жеравна, административната им дейност, училищното дело, санитарно-хигиенното състояние на селата и др. (1891–1893).
Свидетелство от Димо Бойчев за участието на Върбан Папанчев от Варна като
доброволец в Сръбско-турската война от 1876 г. и със сведение за четата на капитан
Райчо Николов. Записки, писма и телеграми от Димо Бойчев, Христо Викилов и
други със сведения за бламиране в НС на законопроект, внесен от д-р Константин
Стоилов, министър на правосъдието и за подадената от него оставка по този повод;
за избора на Панайот Славков за председател на VІ ОНС и на Димитър Петков и
Иван Андонов за подпредседатели (1890); за правителствените кандидати за народни
представители от Старозагорска околия; за резултатите от изборите в страната и за
избора на Стефан Стамболов във Варна (1890, 1892–1894); за изпълнение смъртната присъда на майор Коста Паница; списък на правителствените кандидати за ІV
ВНС (1893). Реч на ген. Александър В. Каулбарс, произнесена при пристигането
му в София (1886).
Телеграма от д-р Константин Стоилов за погребението на д-р Георги Вълкович – български дипломатически агент в Цариград (1892); писма от лица с поздравления по различни поводи, за ходатайство за назначения на работа, за материално
подпомагане на ученици, за отпускане на стипендии и др.
Фирмено досие на търговска къща „Димов & Няголов“ – Свищов (1903).
Тефтер с търговски сметки, вземания на суми, продажба и съхранение на стоки
(1876–1886). Баланс на АД „Съединение“ – Балчик (1895–1869).

БОЙЧИНОВ, АСПАРУХ СТЕФАНОВ (1900–1967)
Ф. 1208К, 1 опис, 166 а.е., 1876–1968
Роден 1900 г. в Плевен, умира 1967 г. в София. Завършва фармация в Германия (1925),
специализира във Виена (1929). Фармацевт. Аналитик в лабораторията на Българското аптекарско кооперативно дружество; директор на фабрика „Галенус“ (1942–1946); доцент по
фармакогнозия при СУ; професор; ръководител на катедрата по фармакогнозия (1958–1965).

Биографични бележки (1965); статия за Аспарух Бойчинов (1960).
Предложения за удостояване със звание доктор на фармацевтичните науки, за
Димитровска награда и др. Некролози и съболезнователни телеграми.
Монографии от Аспарух Бойчинов: „Фармакогностично изследване върху саконина“, „Фармакогностична монография на Primula officianosis и Рrimula еlatior“,
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„Приятелите на хората – билките“; статии: „Дроги на удоволствието и страданието“,
„Развитието на нашето билково дело в годините на народната власт“, „Български
лечебни препарати и етерни масла“, „Развитие на фармацевтичната индустрия в
НРБ“; „Българската народна медицина в светлината на научната медицина“, „Български медицински дроги“, „Лечебните растения в НРБ“ и др.; лекции и беседи от
Аспарух Бойчинов; съобщения, докладни записки и доклади от научни конгреси
по фармацевтика, международни конференции за лекарствените средства и новите
перспективи в развитието им и др.; рецензии от Аспарух Бойчинов на научни изследвания от Надежда Александрова, Стефан Безлов, Неню Стоянов и др. за извличане
на морфина от капсулите на мака, за учебника „Ботаника за фармацевта“ и др.
Снимки на Аспарух Бойчинов; с приятели и колеги; със студенти; на юбилейни
тържества; в Букурещ, Берлин, Марбург и др.

БОЛУТОВ, ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ (1889–1961)
Ф. 1014К, 1 опис, 17 а.е., 1944–1955
Роден 1889 г. в с. Милославци, Пернишко, умира 1961 г. в София. Завършва духовна
семинария в Русия. Публицист, обществен деец. Български консул в Одеса (1918); основател
на книгоиздателство и книжарница „Златолира“ в София (1920–1923); един от основателите
на СБСД (1934–1941).

Статии от Димитър Болутов: „Дългът на интелигенцията“, „Н. И. Пирогов“,
„Иван Вазов – живот и творчество“, „Освобождението на България“, „Христо
Ботев – бележит български поет и революционер“, „Русия и русите“, „Българочехословашката дружба“ и др.; очерк „Участието на България във войната на
страната на хитлеристка Германия 1941–1944 г.“. Студия „Патриотизма в руската
художествена литература“ (1944–1949).

БОНЕВ, ЕСЮ (Есю Бонев Гетов) (1902–?)
Ф. 1247К, 1 опис, 232 а.е., 1926–1968
Роден 1902 г. в с. Ръжево Конаре, Пловдивско. Завършва Агрономическия факултет
при СУ. Агроном. Околийски агроном в Бяла, Русенско (1930–1939); началник на Областната служба по земеделие в Скопие (1941–1943), ръководител на отдел „Земеделие“ при
Областната стопанска камара в Ксанти (1943–1944); служител в дирекция „ТКЗС“ при МЗ.
Редактор във в. „Агроном“, сп. „Земеделие“ и др. Зам.-председател на УС на Българското
агрономическо дружество; председател на Българското кооперативно земеделско дружество.

Автобиография (1968). Спомени.
Доклади на Есю Бонев до МЗ за благоустройството на комасираните райони
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в страната, организацията и основните положения при кооперативната обработка
на земята (1940, 1941), за създаването на нови ТКЗС (1947). Закони за обработването и стопанисването на земеделските земи, за кооперациите, за ТКЗС и МТС и
др. (1939–1948); законопроекти за кооперативното стопанисване на земята (1941),
използването на пустеещите и свободни земи (1944) и др.; правилници, заповеди,
окръжни, инструкции на МЗ за обработването на земите (1939–1944), организирането на труда и вътрешния ред в ТКЗС (1946) и др.; сведения, списъци, програми
за дейността и състоянието на кооперативните стопанства и МТС по области, усвоените от тях държавни кредити и помощи, постигнатите резултати, допуснатите
грешки и поуките от тях (1944–1950).
Бележки и ползвани материали от Есю Бонев във връзка с написване на книгите „За трудовите земеделски кооперации“, „Поява и развитие на кооперативното
земеделие в България“; статии, реферати, доклади за организирането на кооперативното земеделие и условията за българския агроном в този процес и др.; лекции,
изнесени на курсове за агрономи, ръководители на ТКЗС и др.
Писма до Есю Бонев от Петър Пачинков за първите ТКЗС в Плевенско; от
Мичо Цанев с данни за земеделски стопанства в Пазарджишко и Пловдивско; от
регионалната служба в Неврокоп на Дирекцията за земята във връзка с аграрната
реформа в Горноджумайско, Петричко и др. (1945).
Снимки на Есю Бонев със служители от МЗ; от земеделска изложба в Бяла;
от конференция на ТКЗС в Пловдив; с делегация на председатели и агрономи на
ТКЗС в СССР и др. (1926–1948).

БОНЧЕВ, СТЕФАН ИВАНОВ (1870–1947)
Ф. 506К, 1 опис, 30 а.е., 1904–1943
Роден 1870 г. в Габрово, умира 1947 г. Завършва естествени науки в Женева; специализира геотектоника в Цюрих, защитава докторат по палеонтология и стратиграфия в
Мюнхен. Геолог. Основател на Българското геологическо дружество; издава сп. „Геология
на Балканите“.

Експертизи на Стефан Бончев на района на с. Голямо село, Старозагорско, на
р. Тъжа за построяване електродобивен обект (1942); за проектирания тунел по задбалканската линия Смолско и Мирково (1933); за търсенето на петрол в поречието
на р. Рибница при с. Костенец, Софийско (1943); изложения и мнения до БДЖ за
възстановителните работи по съборения тунел при Лакатник (1943), за геоложките свойства на местността около Смолян с оглед на предстоящо строителство; за
геоложкия строеж на парка край Банкя (1934); за геоложкия строеж на мястото
на язовир „Студена“ (1943); за водоснабдяването на Разград, Дупница и Пловдив
(1938); за причините за свличане терена при Балчик (1942) и др.; статии от Стефан
Бончев за новооткрити ледникови следи в Рила, медно-рудното находище при с.
Бега, Пещерско, Кузнецкия каменовъглен басейн и др.; рецензии от Стефан Бончев
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на докторска дисертация на Клаус Бергер за геоложкия строеж на Стара планина,
за картата на Атанас Демирев за Ботевградско (1942) и др.; лекции по „Геология
на България“, четени в СУ (1931).

БОРИНА, ХРИСТО (Христо Цанев Минев) (1882–1967)
Ф. 1433К, 2 описа, 279 а.е., 1905–1967
Роден 1882 г. в с. Батемберг, Разградско, умира 1967 г. в София. Завършва френска
литература и философия във Фрибург, Швейцария (1909). Поет, преводач, обществен деец.
Учител по френски език в Пловдив и София (1912–1915); библиотекар в Народна библиотека
(1915–1922), помощник-началник на отдел в Дирекцията по печата при МВРИ (1923–1924),
представител и секретар по печата в БЛ в Прага (1924–1931); областен училищен инспектор
в Пловдив (1937–1938). Един от основателите на СБП.

Биографии на Христо Борина; документи за военна служба и трудов стаж;
поздравителни адреси, телеграми и др.; лични дневници; списъци и описи на кореспонденцията му и на снимки, подарени му от наши и чуждестранни писатели.
Стихове, пътеписи, дописки, спомени, юбилейни слова, литературоведчески
и краеведчески проучвания на Христо Борина; договори с издателства и отзиви за
творчеството му в българския и чуждестранен печат.
Писма до Христо Борина от Елисавета Багряна, Тодор Влайков, Дора Габе,
Димчо Дебелянов, Стоян Загорчинов, Васил Захариев, Вичо Иванов, Ангел Каралийчев, Ана Карима, Михаил Кремен, Иван Лазаров, Христина Морфова, Добри
Немиров, Николай Райнов, Георги Стаматов, Андрей Стоянов, Антон Страшимиров,
Никола Танев, Петко Ю. Тодоров, Кирил Христов, Пейо Яворов, чешки и френски
интелектуалци във връзка с негови стихове и въпроси от творчески характер.
Снимки на Христо Борина с близки и приятели.
Снимки от изложба на Никола Танев в Прага и рецензии за нея в чехословашкия печат; албум със снимки на скулптури на Димитър Хаджииванов; снимки
с автографи на Иван Вазов, Кирил Христов, Михаил Кремен, Пейо Яворов, Пенчо
Славейков; портретни скици с молив и туш от Никола Танев и Райко Алексиев
на Христо Борина, Дора Габе, Добри Немиров, Кирил Христов и др. Каталог на
изложбата „Българска графика“ в Прага (1934).

БОРОЗАНОВ, БОРИС АВКСЕНТИЕВ (1897–1951)
Ф. 608К, 1 опис, 9 а.е., 1932–1951
Роден 1897 г. в Кратово, умира 1951 г. Актьор и режисьор. Актьор в Народния театър
(1920–1951). Режисьор на филмите „Те победиха“ (1940), „Български орли“ (1941), „Сватба“
(1943), „Огнена диря“ (1946), „Калин орелът“ (1950).
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Кръщелно свидетелство и некролози на Борис Борозанов.
Драматизации от Борис Борозанов на приказките: „Златното сърце“, „Вълшебният пръстен“, „Чудните приключения на един щурец“; програма с илюстрации за
филма „Калин орелът“; сценарии за филма „Под игото“ от Павел Спасов и Георги
Крънзов; план на сценарната комисия за игрални филми за 1951 г.
Писма до Борис Борозанов от театрите „Одеон“ и „Кооперативен театър“ по
повод поставянето на негови оперети (1935–1936).

БОРШУКОВ, ГЕОРГИ ЕНЕВ (1903–1975)
Ф. 2018К, 1 опис, 1625 а.е., 1881–1983
Роден 1903 г. в Казанлък, умира 1975 г. в София. Завършва право в СУ (1947); специализира журналистика в Париж (1936). Журналист, обществен деец. Член на БРСДП.
Репортер, редактор и зам.-главен редактор на в. „Народ“, в. „Социалистическа младеж“
(1926–1927), сп. „Червена трибуна“ (1931–1934), в. „Заря“ (1944), в. „Новини“, в. „Народна
войска“ (1945), бюлетин на СНР „Научен живот“ (1951–1960) и др. Преподавател в СУ по
журналистика, професор (1959), ръководител на катедра „Журналистика“ при Факултета
по славянски филологии (1964–1970).

Автобиографии (1948–1973).
Писма от Тодор Боров с биографични данни и сведения за обществената,
публицистичната и научна дейност на Георги Боршуков; заявление до ректора на
СУ за участието му в конкурс за доцент (1953).
Планове, бележки, беседи, речи и изказвания пред конгреси на ССМ, Младежкия социалистически интернационал, Софийската организация на БРСДП за
младежкото социалистическо движение, международното положение и задачите
на социалистическата младеж, за участието на БРСДП в предстоящи избори, за
необходимостта от обединение на социалдемокрацията и др. (1925–1933).
Писма, мнения, изложения от членовете на БРСДП – Константин Бозвелиев,
Любомир Бобчевски, Евтим Дабев, проф. Асен Златаров, Сотир Янев и други при
анкета, проведена от сп. „Червена трибуна“ (1931). Изложения от Георги Боршуков
за бъдещето развитие на в. „Дъга“, за организиране документационно бюро при
в. „Утро“, в. „Дневник“, в. „Заря“, в. „Илюстрована седмица“ (1937); доклад за
положението, грешките и слабостите на в. „Отечествен фронт“ (1955).
Лекции на Георги Боршуков за развитието на българския периодичен печат,
за оформлението на вестника и др.; доклади за Георги С. Раковски, Константин
Фотинов, Христо Ботев и Иван Богоров като журналисти; за развитието на социалистическото движение в Габровски окръг преди конгреса на Бузлуджа; за мястото и
ролята на социалдемократическата организация в Казанлък и др.; дневник и спомени
за идейни спорове в БРСДП, за издаването на сп. „Червена трибуна“, за участието на
партията в избори, за негови срещи с преподаватели от Факултета по журналистика
в Лайпциг; за проучванията си във връзка с Иван Богоров и в. „Български орел“
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и др. (1931, 1959); бележки и изказвания по учебника на Стефан Станчев „Теория
и практика на печата“, по „Записки по история на българската журналистика“ на
Дафин Тодоров, по очерка на проф. Владимир Топенчаров „Българската журналистика 1885–1903 г.“; изказвания при защити на дисертации, приветствия и др.
Въпросници към дейци на социалистическото движение, биографични сведения
за социалдемократи, журналисти и учени във връзка с трудовете му „Материали за
историята на българското социалистическо движение“ и „История на българската
журналистика“.
Писма от и до Георги Боршуков и Руен Боналов за издаването на в. „Сигнал“
(1936); от и до Петър Лунгов за издаването на в. „Дъга“, в. „Народ“ и сп. „Червена
трибуна“; от и до Георги Минчев за специализацията си във Франция и за назначаването му за главен редактор на в. „Дъга“ (1936); до Дружелюб Дабев за цитиране
спомените на баща му; до Евтим Дабев за социалистическите кръжоци и др.; от
Константин Бозвелиев в подкрепа на в. „Дъга“ (1931–1937); от Аспарух Емануилов за журналистическата дейност на Захари Стоянов (1945–1946); от проф. Асен
Златаров за нравственото и партийното му верую (1927, 1933); от Иван Унджиев
за труда „История на българската журналистика“ (1971–1974) и др.
Снимки на Георги Боршуков (1932–1969); с български студенти във висши
училища във Виена (1925); на участници в Балканска синдикална конференция
(1926); на редакционния колектив на в. „Дъга“ и др.

БОСЕВ, АСЕН ИВАНОВ (1913–1997)
Ф. 1991К, 1 опис, 802 а.е., 1936–1991
Роден 1913 г. в с. Руска бяла, Врачанско, умира 1997 г. в София. Завършва право и
дипломация в СУ (1942). Детски писател; главен редактор на в. „Септемврийче“ (1944–
1952) и в. „Стършел“ (1961–1965); редактор в сп. „Пионерски ръководител“ (1955–1960);
културен съветник в Българското посолство в Москва (1952–1955); директор на Дома на
литературата и изкуствата за деца и юноши (от 1965); председател на българската секция
към Международния съвет по детската книга. Член на СБП и БКП.

Автобиографии (1947–1957) и биографии на Асен Босев.
Бележници с лични, творчески и служебни записки (1948–1987); спомени за
живота и дейността си, за Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Сергей Алексиев и др.
(1946–1988); отзиви, филмови и телевизионни сценарии за творчеството и наградите му (1968–1991).
Сборници: „Асен Босев. Беседи, образи, срещи, есета, възпоменания“, „Избрани творби“ и др. (1973–1982); пиеси: „Атомка и Бранимир“, „Кандидат за
луната“ и др. (1946–1965); сценарии за рецитали (1967–1975); пътеписи за Куба
и Западна Европа (1961–1975) и др.; поеми: „Радостен живот“, „Победители“ и
др. (1941–1970); стихосбирки: „Пет врабчета журналисти“, „Чудни времена“ и др.
(1942–1989); преводи на творби от Сергей Михалков, Агния Барто и др.; статии
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за обществено-политическото и стопанското състояние на страната, за детската литература и драматургия, за художественото възпитание на подрастващите
(1944–1982), за творчеството на Ран Босилек, Кръстьо Станчев, Стоян Даскалов
и др. (1944–1986); рецензии на учебници и книги на Лъчезар Станчев, Славчо
Трънски и др. (1956–1983); беседи и интервюта (1951–1988); библиографии на
произведенията му.
Доклади и изказвания на Асен Босев пред Българското посолство в Москва,
Българската секция към Международния съвет по детската книга и др. организации
за национални и международни литературни форуми, дискусии и срещи; за детски
асамблеи, фестивали, прегледи, книжни и изобразителни изложения; за Седмицата
на детската книга и за Международния ден и година на детето и др. (1946–1990).
Писма от и до Асен Босев и проф. Жечо Атанасов за творческо сътрудничество (1971–1991); от и до Агния Барто, Александър и Виктор Викторови,
Сергей Михалков и др. за превеждане и издаване на техни творби (1969–1988);
от и до Рихард Бамбергергер, Зденек Урбан и др. за издаване на енциклопедии с
включени сведения за него (1975–1984); от и до Хенрика Бронятовская и Валтер
Шерф за форуми на детската литература (1979, 1980); от и до Николай Гяуров и
Николай Кутин за техни оперни изяви (1971–1991); от и до Тодор Живков и Георги Струмски за негови награди и отличия (1979–1983); от и до Елвира Иванова и
Хана Озоговска за Международния съвет на детската книга и наградени книги на
Асен Босев (1983–1986); от и до Симеон Спиридонов и Дечко Узунов за илюстриране на негови книги (1981–1989); от и до издателства за отпечатване на някои от
творбите му (1954–1989); от и до министерството на културата в СССР и театри в
страната за поставяне на негови пиеси (1959–1977); от и до Баварската държавна
библиотека и НБКМ за международни изложения на детската книга (1972–1988);
от и до МВнР за българо-френското сътрудничество по отношение на детската
литература (1973) и др.
Снимки на Асен Босев с редактори на хумористични списания в Чехословакия
и Украйна (1965); със Сергей Алексиев и Николай Рачев (1970); от Берлинския
младежки фестивал (1951); на Елин Пелин, Сергей Михалков, Стоян Даскалов,
Георги Струмски и др. (1949–1983).

БОТЕВ, ГЕОРГИ (Георги Ботев Нешев) (1901–1973)
Ф. 1465К, 1 опис, 303 а.е., 1903–1973
Роден 1901 г., умира 1973 г. Стенограф.

Трудова книжка на Георги Ботев и удостоверения за трудов стаж (1936–1953);
грамота за удостояването му със звание „Ударник“ (1962); молби и възражения до
МС, МВР, Главна прокуратура по уреждане на жилищен проблем (1949–1951).
Монография от Георги Ботев „Развитие на стенографската теория след Безеншек“; проект за труд върху история на стенографията; стенографски речници;
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статии: „Развой на стенографските системи“, „Недъзи и реформи в българската
стенография“, „Стенографски интернационал и международните стенографски
конгреси“, „65 години българска стенография“ и др.; доклади „Електрокинография,
хронография и графология – изследвания“, „Закономерностите в развитието на обикновения шрифт и на стенографията“, „Състоянието на българската стенография“
и др. Учебник по стенография за осми и девети клас на средните политехнически
училища; проект за учебник по стенография; предложение за подобряването му;
спомени за Аспарух Дончев и Дончо Дуков. Стенографски протоколи и бележници
със стенограми на Георги Ботев.
Устав на Българския стенографски и дактилографски съюз (1934); протоколи
от заседания и общи събрания на Българския стенографски съюз (1945–1946); окръжни, писмо до стенографите при Върховния съвет на СССР за свикване на трети
събор на славянските стенографи (1946); доклади от Георги Ботев, председател на
секцията на професионалните стенографи при Българския стенографски съюз до
МНП за някои проблеми на съюза, за рецензии на стенографски учебници и др.;
проекторешения за укрепване на Държавния стенографски съюз и популяризиране
на българската стенография (1958); отчети на Георги Ботев за дейността му като член
на СНР (1969); план за работата на научноизследователската секция при Държавния
стенографски институт през 1970–1971 г.; програми за кръжоци по стенография;
изпитни работи на ученици на Георги Ботев; списък на стенографите при НС.
Доклади, статии и учебници от български и чужди автори за развитието и проблемите на стенографията; лекции и учебници по стенография от Антони Войнар,
Рудолф Войнар и Стефан Банов.
Писма от и до Георги Ботев и Макс Байер, Никола Радович и др. за развитието
на стенографията, за обмяна на информация по стенографски проблеми; от и до
Елфриде Ведегертнер за размяна на книги и списания (1964); от и до Ото Бикел
Кестерчанек за развитието и реформите на хърватската стенография (1943); от и
до Джордж Оливър – вицепрезидент на Международния конгрес по стенография
в Лондон за подготовката на конгреса и участието на Георги Ботев; от и до д-р
Карлхимц Рюбелинг със сведения за немската стенография (1964); от Уилям Карлитон, Олаф Мелин, Жорж Оливие с благодарност за получени книги и списания;
от Немското стенографско общество за публикуване на негова статия в сп. „Немска
стенография“, за интереса към изследванията му на стенографските знаци, към
опита му с кинеграфон, електрографон и хронографон, за производството на тези
апарати, за международните стенографски конгреси (1937–1941); от Българския
стенографски съюз, Стенографския институт, МНП, СНР, издателство „Народна
просвета“ и др. за даване мнение по правилници, рецензии на учебници и др.
Снимка на Георги Ботев.
Молба от Райна Наботкова-Ботева – съпруга до ректора на Държавната музикална консерватория за назначаването ѝ за хоноруван преподавател.
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БОШНАКОВ, БОРИС НАУМОВ (1900–1993)
Ф. 1967К, 1 опис, 118 а.е., 1903–1993
Роден 1900 г. в София, умира 1993 г. в София. Завършва право в СУ и икономика в
Свободния университет (1920–1924). Юрист, обществен деец. Съдебен кандидат и адвокат
(1923–1924); финансов инспектор в БДЖ (1924–1934); главен инспектор при МФ (1934–
1942); юрисконсулт в МЗДИ (1943–1944), в Столична община (1945–1951) и „Водстрой“
(1951–1953). Основател и зам.-председател на Ючбунарската и Средногорската популярни
банки (1931). Председател на Охридско културно братство „Св. Климент“; зам.-председател
на Профсъюза на общинските служители; съучредител на Политическия кръг „Звено“.

Автобиографии (1970–1990).
Кръщелно и прогимназиално свидетелства; диплома от Военното училище;
студентска карта; свидетелство за брак; лични, служебни, членски карти на Борис
Бошнаков за участие във Втората световна война, от БДЖ, МФ, СГНС; писмо и
грамоти за награждаването му от СЮБ и Съюза на македонските културни дружества. Родословно дърво (1990).
Съобщение от МП за назначаването на Борис Бошнаков за съдебен кандидат;
адвокатска клетва; разрешение за адвокатска среща с Константин Муравиев и
Антон Прудкин (1924). Писма, заповеди, докладни записки за ревизии, командировки, участие в комисии на БДЖ (1925–1942); удостоверения и свидетелства за
работата му като юрисконсулт в СГНС (1946–1952). Уверения и писма от Съюза на
македонските културни дружества за членството му в Съюза, участие в заседания,
като делегат на конгрес (1923–1931); бележки от заседанията на ПП на Съюза на
общинските служители (1945–1947).
Снимки на Борис Бошнаков; със състуденти; със семейството му; с роднини
и др.
Писма от Марко Бошнаков – чичо за арестуването и затварянето му в Солунския затвор (1903–1904); некролог от настоятелството на Охридската спомагателна
дружба (1908); снимка на гроба на Марко Бошнаков в Сахара (1907).

БОЯДЖИЕВ, АНТО ИВАНОВ (1887–1962)
Ф. 1006К, 1 опис, 38 а.е., 1908–1962
Роден 1887 г. във Враца, умира 1962 г. Завършва право в СУ; специализира правни
науки в Италия. Адвокат. Учител в Щип. Участник в Септемврийското въстание (1923);
интерниран в лагера на ДС „Кръсто поле“ (1942–1944).

Студентска книжка, лична карта, некролог. Шаржове на Анто Бояджиев от
Марко Марчевски в лагера „Кръсто поле“.
Ръкописи, стихотворения и доклади от Анто Бояджиев.
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Писма от Анто Бояджиев до Анна Бояджиева за впечатленията му от Флоренция (1924); до Иван Антов от фронта (1918); от Народната библиотека за подарени
периодични издания (1961).
Портрет на Анто Бояджиев; снимки на Анто Бояджиев като ученик, студент, от
учителските му години в Щип като ръководител на хор (1918), от Първата световна
война; от излети с група марксисти от Враца (1921); като адвокат (1923, 1944–1945);
семейни снимки (1936, 1947); от посрещането на съветската армия.

БОЯДЖИЕВ, АСЕН МАНОЛОВ (1894–1959)
Ф. 1285К, 1 опис, 56 а.е., 1924–1966
Роден 1894 г. в. с. Смолско, Софийско, умира 1959 г. в София. Завършва гимназия
(1914); следва право. Журналист, обществен и профсъюзен деец. Редактор на в. „Работнически глас“ (1924–1925), общински съветник в София (1929–1931), народен представител
(1931–1933), директор на дружество „Орел“ (1945–1946), зам.-главен редактор на в. „Знаме
на труда“ (1945–1946), главен редактор на в. „Труд“, председател на ЦК на Профсъюза на
работниците от търговията и кредита и главен редактор на сп. „Социалистическа търговия“,
главен редактор на сп. „Български профсъюзи“, редовен сътрудник на в. „Отечествен фронт“
и в. „Вечерни новини“. Член на БРСДП (т.с.) от 1915 г.; на ЦК на БКП; на Генералния съвет
при Профинтерна (1929–1933); завеждащ бойни групи в София (1942–1944); интерниран
в Несебър и в с. Еникьой, Ксантийско (1938, 1941–1942); участник в Отечествената война
(1944–1945).

Автобиография и автобиографични спомени (1959); спомени на Никола Грозев
за Асен Бояджиев.
Материали по история на синдикалното движение в България, подготвени от
Асен Бояджиев, невключени в книгата му „Борби и победи“ (1954); план на албум
за историята на синдикалното движение в България.
Лекции на Асен Бояджиев за историята на синдикалното движение, синдикалния партиен печат в България (1946–1957); рецензии и бележки за книги, статии,
очерци, учебници, засягащи историята на революционните борби на българската
работническа класа; биографични очерци за Порфирий Велков, Христо Трайков,
Коста Петров, Йосиф Хербст, Петко Напетов, Бижо Бакалов; статии за българските
профсъюзи, за партийния печат и др.; спомени за журналистическата му дейност, за
участието му в революционните борби през 1926 г.; за посещението на Даниел Рену
в България; за Железничарската стачка през 1919–1920 г. и др.; негови изказвания
като софийски общински съветник (1924–1930) и др.
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БОЯДЖИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ (1912–1980)
Ф. 950, 1 опис, 189 а.е., 1892–1979
Роден 1912 г. в Сливен, умира в 1980 г. Учи в Свободния университет (1933). Завършва
музикална педагогика в БДК (1962). Музикален редактор (1946–1972); акордеонист-оркестрант и създател на първия ансамбъл за народни песни и танци при Радио „София“;
директор на Музикалното училище в Котел (1972); основател и главен художествен ръководител на ансамбъла за шопски песни и танци при ОНС – София (1967–1973); организатор
на събори-надпявания в с. Граматиково, Бургаско (1961, 1962), Тервел, Рожен, Копривщица
и др.; постоянен член на фолклорната комисия при КИК. Съосновател и главен секретар
на СМДБ.

Автобиографии (1951–1979).
Удостоверение за раждане и свидетелство за кръщение; военно-отчетна книжка
и трудов уволнителен билет, издадени от Софийското трудово бюро (1939, 1955);
студентска книжка и диплома за завършено висше образование; служебни карти за
членство в СМДБ и СБЖ (1971–1979); заповед на КИК за назначаването на Георги
Бояджиев за директор на Средното музикално училище в Котел (1976); стихотворение от Йонко Узунов, посветено на годишнина от смъртта на Георги Бояджиев.
Ноти и текстове на песни, събрани от Георги Бояджиев, свързани с народни обичаи: лазарски, гергьовски, хайдушки, седенкарски, семейни и битови
(1943–1968); песни от различни райони и населени места в България: родопски,
брезнишки, от Банско, от Добруджа и др. (1943–1968); нотирани записи на песни
на български народни изпълнители: Марийка Алексиева, Екатерина Вангелова,
Гуди Гудев, Дойна Добрева, Петрана Жекова, Виктория Крайселска, Борис Машалов, Таня Начева, Георги Станев, Трошан Трошанов, Василка Хуморска, Цонка
Чупарова и др. (1940–1953); нотирани записи на мелодии за народни танци – инструментални изпълнения, обработени от Стефан Кънев, Христо Тодоров, Филип
Кутев и др. (1956–1974), народни хора, обработени от Асен Карастоянов, Борис
Петров, Харалампи Стоянов и др. (1941–1974); биографични материали за народни
певци, събрани от Георги Бояджиев: за Жеко Долчинков, Кольо Кавръков, Гюрга
Пенджурова, Мита Стойчева, Елена Янкова и др. (1892–1967). Текстове от Георги
Бояджиев за радиопредавания: за народните певци и инструменталисти Цвятко
Благоев и Йовчо Караиванов, Стамболка Генадиева и Нейчо Георгиев, Надка Караджова, Борис Карлов, Соня Кънчева и Йордан Гемеджиев, Магда Пушкарова и
Тома Янчев, Янка Рупкина и др. (1954–1969); за музикалния фолклор – народни
песни за новото село и за историята на народните инструменти в България (1954,
1960, 1963); за българските фолклорни области Тракия, Родопите, Странджанско,
Шопско, Западна България, Бесарабия и др. (1957–1969); радиопредавания за обичаи
и танци, за мелодичните особености на българския песенен и танцов фолклор; за
проведените събори-надпявания в България (1950–1971); за държавните ансамбли
за народни песни и танци „Филип Кутев“, ансамбъла при Българската телевизия и
радио, ансамбъл „Пирин“ и самодейни ансамбли (1960–1969).
Протоколи и информация на музикалния отдел при Радио „София“, изготвени
с участието на Георги Бояджиев до главния директор на радиото и редакцията на в.
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„Вечерни новини“ за съдържанието на предаванията „Народна музика“ (1953–1958);
доклади от Георги Бояджиев за изпълненията на ансамбъла за народни песни при
Радио „София“.
Писма от свещеник Цоню Антонов, Димо Бойчев, Йовчо Караиванов, Манол
Радичев и др. до Георги Бояджиев с данни за историята и обичаите на с. Широка
лъка, Смолянско, с молба за хармонизиране на народни песни, за нотиране на текстове на народни песни от Сливенско, с мнение за публикуваните в периодичния
печат биографии на народни изпълнители и др. (1955–1976).
Портретни снимки на Георги Бояджиев; снимки с членове на семейството му;
на Копривщенския събор; с Шопския ансамбъл за народни песни и хора в Охрид;
с негови ученици като директор на Музикално училище в Котел и др. (1943–1975).
Нотни тетрадки, записани от Димо Бойчев и използвани в редакторската дейност на Георги Бояджиев (1951, 1960).

БОЯДЖИЕВ, КЛИМЕНТ ЕФТИМОВ (1861–1932)
Ф. 515К, 2 описа, 62 а.е., 1886–1941
Роден 1861 г. в Охрид, умира 1932 г. Завършва Военна академия в Италия. Военен
деец, генерал. Адютант в щаба на Запасния корпус през Сръбско-българската война (1885),
командир на дивизия през Балканската война (1912–1913); министър на войната (1913).

Биографични бележки за ген. Климент Бояджиев (1913). Грамота от художници в Ню Йорк и писмо от руското вицеконсулство във Варна с благодарност за
изработването на релефна карта на България. Бележки на ген. Климент Бояджиев
против обвиненията на ген. Никола Жеков за грешки на българския ГЩ при подписването на военна конвенция с Германия; приветствена реч на ген. Климент
Бояджиев от името на кмета и охридските граждани за освобождаването на Охрид
от българската армия. Съболезнователни писма до семейството.
Писма от ген. Климент Бояджиев до съпругата и дъщеря му за преговорите за
примирие с Турция, за бойните действия срещу Сърбия (1912–1915); от д-р Никола
Генадиев за приноса му в редовното снабдяване на армията (1912); от ген. Радко
Димитриев за обучението на български офицери в руски военни училища (1914);
от Елена и Юрий Кононович за значимостта на военните победи и разочарованието на Русия от недоразуменията между съюзниците (1913); от фелдм. Август фон
Макензен с молба да сподели мнението си за цар Борис ІІІ (1924).
Снимки на ген. Климент Бояджиев от ВА; със синовете му; с колеги; с група
офицери пред Одрин; с фелдм. Август фон Макензен в Охрид; на щаба на І армия;
от военни паради; на ген. Николай Ал. Епанчин с автограф; на княз Борис Търновски и княз Кирил Преславски на Чаталджанския фронт; на военни части в Охрид
и др.; албум със снимки на въздушната железница Дряново–Прилеп.
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БОЯДЖИЕВ, КОЦЕ НИКОЛОВ (ДИНКАТА) (1880–1938)
Ф. 1830К, 1 опис, 28 а.е., 1909–1983
Роден 1880 г. в с. Баня, Благоевградско, умира 1938 г. в София. Завършва Солунската
българска гимназия. Деец на ВМОРО. Участник в четите на кап. Тома Давидов (1902),
поручик Димитър Стойков и Борис Сарафов през Илинденско-Преображенското въстание
(1903); войвода на чета през Балканската война (1912–1913). Началник на І полицейски
участък – София (1920). Участник в борбата срещу Деветоюнския преврат, интерниран в
Делиорман (1923).

Биографични сведения за Коце Бояджиев от Кирил Коцев – син (1983); тефтер
с данни за въоръжението на с. Баня и с опис на добитъка в селото, използван за
изхранване на четниците от Македоно-одринското опълчение (1912–1913); членска
карта за дружество „Илинден“; смъртен акт (1938).
Окръжно – апел към българското население от Серски революционен окръг
на ВМОРО за подкрепа на българската войска и четниците във войната срещу
Турция, подписано от Пейо К. Яворов, Христо Чернопеев, Коце Бояджиев и др.
(1912); разписки, бележки, удостоверения и доклад за дейността на четата на Коце
Бояджиев в Разложко (1912–1913).
Писмо от Коце Бояджиев до Христо Чернопеев за съдбата на пленените турци
(1912); от кмета и коменданта на Якоруда за оръжието в селото (1912); от Илинденската организация и Съюза на Македоно-одринските опълченски дружества
за заслугите на Коце Бояджиев с молба да бъде назначен на работа (1924, 1937).
Снимки на Коце Бояджиев със семейството му.

БОЯДЖИЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ (1915–2001)
Ф. 1066, 1 опис, 27 а.е., 1923–1990
Роден 1915 г. в София, умира 2001 г. Завършва право в СУ. Адвокат, обществен деец.
Секретар в МП, адвокат (1941–1946). Въдворен в ТВО – с. Ножарово, Разградско (1946–1948)
и Белене (1959). Зам.-председател на Съюза на македонските културно-просветни дружества
(1990), почетен председател на ВМРО.

Автобиография (1990).
Ученическа и студентска книжки, свидетелство, дипломи и удостоверения за
завършени образователни курсове (1927–1937); членски карти от Македонската
студентска корпорация „Шар“, Съюза на македонските младежки културно-просветни организации в България, Българо-унгарския академичен клуб, Младежкия
червен кръст (1930–1939); удостоверение за въдворяването му в ТВО.
Меморандуми от младежки организации до НС и МС за годишнина от Ньойския договор и др.
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Статии от Стоян Бояджиев по македонския въпрос (1941, 1990); спомени за
македонското младежко движение, за организацията „Новата македонска борба“ и
за участието ѝ в Леринско-Костурското въстание през 1943–1944 г. Библиография
на статиите му по радиотехника.
Писма от Карнегиевата фондация във връзка с обучението на Стоян Бояджиев
(1938, 1945); поздравителна картичка от Жорж Десбон (1936).
Снимки на Стоян Бояджиев (1923–1934).

БОЯДЖИЕВ, ЦВЕТАН ИЛИЕВ
Ф. 1537К, 1 опис, 43 а.е., 1894–1914
Завършва инженерство в Брюксел. Инженер, стопански деец.

Проект за правилник и програма за ІІ конгрес на БИАД (1910); програма на
Балканското индустриално АД.
Писма от и до Цветан Бояджиев и Никола Атанасов – брат за изпратени български вестници в Бразилия и успехите му в бизнеса (1910); от Емил Обоа за следването им в Брюкселския университет (1907); от фирмата „Иван Замфиров и син“ и
книгоиздателство „П. П. Сойкин“ за изпратена селскостопанска литература от Санкт
Петербург; от БИАД за членуването му в инженерното дружество (1909–1914).
Снимки на Цветан Бояджиев с колеги-студенти в Брюкселския университет.

БОЯДЖИЕВА, ВЕРА ХРИСТОВА (1897–?)
Ф. 562К, 1 опис, 80 а.е., 1913–1960
Родена 1897. Завършва славянска филология в СУ (1918). Писателка, публицистка.
Сътрудник на в. „Демократически сговор“, сп. „Светулка“, сп. „Детски свят“, сп. „Детска
радост“ и др. Член на Клуба на българските писателки и на Съюза на детските писатели.

Автобиография (1960).
Детски пиеси от Вера Бояджиева: „Иванчо – лъвското сърце“, „Живата кукла“,
„Приказка за молитва“ и др.; приказки и легенди: „От земята до небето“, „Майчини
милувки“, „Змия и мама Денница“ и др.; студия „Природата у Вазова и Петко Славейкова“; статии: „Международният женски конгрес в Берлин 1929 г.“, „Детето като обект
в творчеството на нашите поетеси“, „Защо трябва и аз да гласувам?“ и др.; доклади
и очерци за творчеството на Иван Вазов, Люба Касърова, Магда Петканова, Санда
Йовчева, Екатерина Каравелова, Иля Еренбург, Вилис Лацис, Ирина Прошникова и
др. Програми и афиши от постановки на Вера Бояджиева; покани за нейни сказки,
чествания на писатели и др. Графични илюстрации на приказки от Вера Бояджиева.
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Писма до Вера Бояджиева от Мария Грубешлиева, Санда Йовчева, Люба
Касърова, Калина Малина във връзка с организиране Деня на майката; от Карин
Михалес за издаване приказки на Вера Бояджиева на немски език; от Александра
Монеджикова за българските учителки в Македония; от ВЧС, женски благотворителни дружества, редакции на вестници за изнасяне на сказки, сътрудничество, с
поздравления и др.
Снимки на Вера Бояджиева с журналисти; от Международния конгрес на
жените в Берлин (1929) и др.
Детски пиеси от Николай Фол – съпруг; афиши, програми и покани за представянето им (1932, 1938). Портретни скици на мъж от Дечко Узунов.

СЕМЕЕН ФОНД БОЯДЖИЕВИ, ИЛИЯ И ДАРИНА (1898–?)
Ф. 1039К, 1 опис, 63 а.е., 1922–1964
Илия Тодоров Бояджиев – съпруг (1898–1949)
Роден 1898 г. в с. Граматиково, Бургаско, убит 1949 г. в София. Завършва журналистика в Москва (1928). Журналист, обществен и политически деец. Член на БРСДП (т.с.),
на КПСС, кандидат член на ЦК на БКП. Учител в с. Граматиково, основател на местната
горска ТПК (1918–1923). Участник в Септемврийското въстание (1923), емигрант в СССР
(1923–1928). Организатор на Районния кооперативен съюз в Царево (1929), председател на
Горския кооперативен съюз (1934), председател на Националния комитет на българските
кооперации и на ЦКС. Народен представител (1947). Издател на в. „Горянин“, редактор на
сп. „Кооперативно движение“ и главен редактор на в. „Кооперативен фронт“. Осъден на
смърт по обвинение за вражеска дейност (1949).

Дарина Димитрова Бояджиева – съпруга (1901–?)
Родена 1901 г. във Варна. Завършва славянска филология в СУ. Учителка, член на УС
на БНЖС, главен редактор на сп. „Жената днес“.

Автобиография; биографични бележки за Илия Бояджиев (1949).
Удостоверение от МВР за задържанията, арестите и интерниранията на Илия
Бояджиев през периода 1923–1943 г.; изложение от Дарина Бояджиева до министър-председателя и писмо от МВР до нея за реабилитацията на съпруга ѝ (1955).
Бюлетин, позиви и директива от Софийската окръжна партийна организация, от
НК на ОФ и от ГЩ на НОВА за борба срещу властта (1943–1944). Доклад, изложение и предложение от Илия Бояджиев до ЦК на БКП за проведена отчетно-изборна
конференция в Царево за членството в партията на Асен Петков и др. (1948–1949).
Протоколи за учредяването и дейността на трудово-кооперативните и горските
стопанства в с. Бродилово, с. Рельово и с. Кости, Бургаско; изложения, протестни
резолюции, писма и позив от Акционния комитет на трудовите горски производителни кооперации във Василиковска и Малкотърновска околии и от Странджанския
районен горски кооперативен съюз до МС и НС за необходими мероприятия по
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укрепване на горските кооперации в Странджанско, против отдаването на концесионна експлоатация на странджанските гори; отчетни доклади, изложения, покани
за конгреси на Странджанския районен кооперативен съюз; преписка във връзка с
уволнението на Илия Бояджиев като директор на Горския кооперативен съюз заради
комунистическа дейност и др. (1922–1940).
Доклади от Илия Бояджиев до ЦК на БКП и МС за провеждане на партийни и
кооперативни конференции и конгреси. Доклади и изложения на ЦКС за дейността
на съюза (1947–1949).
Пиеси от Илия Бояджиев: „Лъч над Странджа“, „Враг“, „Брат и сестра“ и др.;
пътепис „През Родопите“; статии за горското кооперативно дело във в. „Горянин“
(1930–1932) и в. „Горски кооператор“ (1934–1937).
Автобиография и личен формуляр с автобиографични данни на Дарина Бояджиева (1948–1959).
Молба до ПБ на ЦК на БКП за назначаването ѝ на работа след уволнението ѝ
като главен редактор на сп. „Жената днес“; бележка от Добри Терпешев за укриването си при нея през 1943–1944 г. (1949).
Разкази от Дарина Бояджиева „Търсят се самарянки“ и „Жената на партизанина“; студия „Отношенията на Вук Караджич със съвременните нему учени“; статии
и очерци за дейността на женските организации, участието на българските жени в
Отечествената война и др. (1937–1945).
Снимки на Георги Димитров с представители на кооперативни съюзи и централи във връзка с учредяването на ЦКС (1947).

БРАТАНОВ, ДИМИТЪР ЦОЧЕВ (1909–1996)
Ф. 1997К, 1 опис, 252 а.е., 1909–1992
Роден 1909 г. в с. Гложене, Ловешко, умира 1996. Завършва право в СУ (1932). Публицист, дипломат. Редактор на в. „Сигнал“ (1936); в. „Култура“ (1937–1940), в. „Трезво
общество“ (1936–1938), в. „Народ“ (1944–1947); посланик в Италия (1947–1948), Белгия
(1948–1950), Швейцария (1950–1951), Швеция, Дания и Норвегия (1958–1964); народен
представител в ХХVІ и ХХVІІ ОНС; председател на Националния комитет за трезвеност
(1971); председател на Международната комисия за борба с алкохолизма (1974).

Автобиографична статия (1983); биографии (1977, 1979); статии и очерци за
Димитър Братанов, публикувани в периодичния печат (1945–1989).
Статии от Димитър Братанов за обществено-политическите промени в България след 1944 г., външната политика и международното сътрудничество, международни срещи и конференции; за въздържателното движение; статии и очерци за
проф. Асен Златаров, проф. Август Форел, Густаф фон Бунге, Жан Жорес, Алфред
Йенсен, Георг Брантиг, Ромен Ролан, д-р Харалампи Нейчев, Янко Сакъзов и др.
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(1928–1982); спомени на Димитър Братанов за читалищната му дейност, за създаването на ОФ, за Никола Вапцаров, за въздържателното движение и др.; пътеписи
за Италия, Холандия, Норвегия и Швеция; речи, доклади, интервюта, отзиви,
рецензии и др.

БРАШОВАНОВ, СТОЯН КОСТОВ (1888–1956)
Ф. 2055К, 1 опис, 459 а.е., 1907–2002
Роден 1888 г. в гр. Русе, умира 1956 г. Следва философия, педагогика и естетика в
университетите в Йена, Берлин и Лайпциг (1906–1918). Защитава дисертация по музикални
науки (1923). Участва в Първата световна война като преводач на фронта. Учител в І мъжка
гимназия в София (1923–1932); артистичен секретар на Народната опера (1925); преподавател в ДМА по история на музиката, музикална педагогика и музикална естетика; извънреден
(1933) и редовен професор (1939–1951); директор на ДМА (1937–1940). Основател на хор
„Родна песен“ и на Съюза на народните хорове в България; редактор на сп. „Родна песен“.
Председател на СБК и на секция „Музиколози“ (1947–1950).

Животописни сведения от Стоян Брашованов (1953); биографични справки
от Лада Брашованова – дъщеря; родословно дърво.
Кръщелно свидетелство, студентски книжки, удостоверения, лични карти,
свидетелство за зрелост (1921–1942); тетрадки и бележници със записки на Стоян
Брашованов по проблеми на философията и музиката (1907); показания и протокол от разпит в Дирекция на милицията (1944); решение на пенсионния съвет при
Дирекция на пенсиите за пенсиониране на Стоян Брашованов (1951); некролози
(1956). Спомени и статии за Стоян Брашованов от Тошо Тошев, Константин Илиев,
Любомир Пипков, Трифон Силяновски, Марин Големинов, Константин Илиев и
др. (1939–1993); съобщения във в. „Бряг“ и „Утро“ за наименувана алея в Парка
на младежта в Русе на името на Стоян Брашованов (2002).
Докторска дисертация на Стоян Брашованов „Върху ритъма и метрума на българската народна песен“ (1923); монография: „История на музиката“ (1946); сборник статии „Музиката като социално изкуство“; списък на публикациите на Стоян
Брашованов (1914–1956); статии от Стоян Брашованов: „Събор на швейцарските
хорове“, „Оратория“, „Публични хорови спявки“, „Майстори певци“, „Българска
държавна филхармония“, „Под знака на Моцарт“, „За нашите коледни песни“,
„Българска музика“, „Заветите на Глинка“, „Музикална класика и романтика“,
„Васил Стоин“ и др. (1928–1956); реферати за историята на музиката (1925); сказки
„Испанската музика“, „Йоханес Брамс“, „Българският музикален стил“, „Войната и
музиката“; серия музикални сказки по Радио „София“ и др. (1936–1950); рецензии.
Заповеди от І мъжка гимназия в София, от МНП, от ДМА за назначаване на
Стоян Брашованов за учител, извънреден и редовен професор и за директор на
ДМА (1923–1940). Доклади за учебната работа и структурата на ДМА от Стоян
Брашованов; писма от и до Стоян Брашованов, ректора на ДМА и министъра на
просветата за организацията на работата и по кадрови въпроси в ДМА; програми за
лекционни курсове (1923–1951); записки и лекции по музикална естетика и музикал107
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на педагогика, история на западноевропейската музика и др. на Стоян Брашованов
(1935–1947); доклади от Стоян Брашованов до ректора на ДМА за резултатите от
годишните изпити по „Музикални науки“ (1949); писма от Стоян Брашованов до
директора на ДМА и до министъра на просветата с отчет за 22-годишната си преподавателска работа и с възражение за уволнението си по политически причини (1951).
Молба от Стоян Брашованов и Стоян Джуджев до министъра на външните
работи за регистриране на Българското музиколожко дружество (1936). Сведения
за конгресите, ръководствата и изданията на Съюза на народните хорове в България
(1933–1988).
Писма от и до Стоян Брашованов и БАН за изучаване на архива на Добри
Христов (1942–1946); издателство „Ла Спекола“ и българския пълномощен министър в Рим за публикуване на статии от Стоян Брашованов в италианска театрална
енциклопедия (1947–1952); до ДИ „Наука и изкуство“ за работата му върху „Музикален речник“ (1954) и др.
Писма от Стоян Брашованов до Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Константин Щъркелов, Марин Големинов, Саша Попов и др. за музикални разработки,
изложби, с поздравления и др. (1947–1956); писма до Стоян Брашованов от Ангел
Букорещлиев, Любомир Вишегонов, Георги Димитров, Константин Илиев, Борис
Кременлиев, Никола Момчилов и др. за успехи на български музикални изпълнители, за музикалния живот във Варшава, Париж, Цюрих, за изследвания върху
българската и славянската музика и др. (1932–1956).
Снимки на Стоян Брашованов като студент в Лайпциг (1911–1914); като преводач през Първата световна война (1915–1918); с годеницата си Матилде Курц
(1923–1924); с ген. Александър Протогеров (1925); с проф. Петко Стайнов на V
конгрес на Съюза на народните хорове (1932), с Върховния съюзен съвет на Българския певчески съюз (1939); снимка от погребението на Стоян Брашованов (1956).

БРЪЗИЦОВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ (1901–1980)
Ф. 543К, 2 описа, 923 а.е., 1882–1979
Роден 1901 г. в Цариград, умира 1980 г. в София. Следва дипломация в Свободния
университет в София. Публицист и мемоарист. Редактор на сп. „Родна лира“ (1915–1916),
сп. „Смях и сълзи“ (1917), сп. „Нива“ (1928–1933), сп. „Аз знам всичко“ (1931–1932) и др.
Сътрудник на в. „Мир“, в. „Време“, в. „Зора“, в. „Труд“, в. „Вечерни новини“, в. „Литературен фронт“; сп. „Пламък“, сп. „Театър“, сп. „Литературна мисъл“ и др. Съден от „Народния
съд“ (1945).

Автобиографии (1952, 1958, 1976); дневници (1923–1944, 1963–1977).
Дипломи за образование; трудово досие; членски карти от СБЖ и Дружеството
на столичните журналисти; орденска книжка.
Книги от Христо Бръзицов: „История на българите в хумор“, „Мои познайници“, „Как ми се мярна Европа“, „В плен на дявола“, „Когато те говореха“, „Бившите
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хора“, „Някога в Цариград“, „Бащин край“, „Во Прилепа града“, „Някога в София“,
„Спомени на едно момче“, „Екзарх Йосиф“, „Българийо, за тебе те умряха“, „При
големи българи по халат и чехли“, „Далечни спомени за близки хора“; бележки,
използвани материали, анотации, договори с издателства, илюстрации; спомени за
Иван Вазов, Тодор Влайков, проф. Иван Шишманов, Йордан Йовков, Цанко Бакалов-Церковски, проф. Асен Златаров, проф. Стоян Романски, Антон Страшимиров,
Стоян Михайловски, Димитър Подвързачов, Стоян Чилингиров, Никола Маринов,
Константин Щъркелов, Александър Божинов, Андрей Николов, Стоян Венев, Александър Жендов, Александър Добринов, Райко Алексиев, Николай Райнов, Виола
Каравелова, Елисавета Консулова-Вазова и др.; за Цариград и София. Очерци,
статии, репортажи, интервюта, анекдоти, пътни бележки; библиография. Отзиви
и рецензии на негови трудове от Туше Влахов, Димитър Б. Митов, Добрин Мичев,
Здравко Петров, Атанас Свиленов, акад. Иван Снегаров, Коста Църнушанов и др.
Писма от и до Христо Бръзицов и издателства, редакции на вестници и списания, институти и творчески съюзи с покана за сътрудничество, за отпечатване на
негови спомени, за организиране на изложби, научни сесии и тържества; до Иван
Богданов за издаване на сп. „Родна лира“ и сп. „Смях и сълзи“; до Орлин Василев за
намиране на работа; до Туше Влахов, Борис Делчев, Петър Динеков, Камен Зидаров,
Никола Зидаров, Стефан Каракостов, Николай Фол за проблеми по публикуване на
спомените му; от Керен Анесод за статията „Трагедията на един народ“ в защита
на евреите; от проф. Михаил Арнаудов, проф. Христо Вакарелски, проф. Христо
М. Данов, Атанас Мочуров, Николай Хайтов и др. за издаване на книги; от Петър
Дървингов за положението в страната в навечерието на Втората световна война; от
архимандрит Инокентий Софийски за пребиваването си в Цариград и изпратени
спомени за Балканската война; от Жорж Нурижан за срещите им; от Николай Фол
за работата във Врачанския театър.
Снимки на Христо Бръзицов; с роднини; с Иван Г. Димов, Кирил Добрев, Александър Жендов, Димо Казасов, Христо Пелитев, Христо Смирненски, Владимир
Трендафилов и др.; снимки на Димитър Бръзицов – баща; на Адриана Будевска,
Николай Фол, Венедикт Бобчевски, Калина Малина, Стефан Македонски и др. Рисунки и карикатури от Ангел Попов, Константин Каменов, Райко Алексиев, Кирил
Буюклийски, Александър Добринов.
Спомени и снимки на Катя Спиридонова – съпруга. Биография на Димитър
Бръзицов – баща (1968); брачно свидетелство; смъртен акт; преводи на литература
от западноевропейски автори. Статии и афоризми на Димитър Бръзицов – син.
Спомени на ген. Кирил Ботев за Христо Ботев (1942). Спомени, стихове и песни
на Борис Янишлиев.

БРЪМБАРОВ, ХРИСТО ТАЧЕВ (1905-1974)
Ф. 864К, 1 опис, 85 а.е., 1926–1974
Роден 1905 г. в Ловеч, умира 1974 г. в София. Учи пеене в ДМА в София при Иван
Вулпе и в Милано при А. Чеки, Л. дел Лунго, Е. Пиколи. Оперен певец в оперни театри
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в Италия (1932–1936) и в Софийската народна опера (1936–1974). Професор по пеене в
ДМА. Създател и главен художествен ръководител на Централната студия за вокалисти.

Биографична статия от Нели Карова (1952).
Студентска книжка на Христо Бръмбаров, паспорт, членски и орденски карти,
грамоти, некролози (1926–1974).
Договори за участие в оперите „Травиата“ и „Фауст“ в Миланската скала; изложения и статия от Христо Бръмбаров „Моите обяснения“ по повод отправени към
него обвинения от директора на Народния театър Владимир Василев (1938, 1952);
статии по повод уволнението му от Народната опера (1952); програми, афиши от
опери и концерти в България и чужбина (1926–1952, 1967–1968). Студия от Христо
Бръмбаров „Техническото оформяне и кариерата на оперния артист“; конспект на
лекция по въпросите на гласа, певческата школа и др. Отзиви, статии и съобщения
за сценичната и преподавателската му дейност (1938–1974).
Писма от Христо Бръмбаров до Мара Бръмбарова-Желязкова – сестра за участието си в концерти, настаняването си в Милано, с впечатления от оперни спектакли и певци, за участието си в операта „Травиата“, за гастроли в Падуа, Верона,
Венеция (1927–1933) и др.; от музикално дружество във Венеция за успехите му
в концертната дейност (1932); от Хърватския народен театър, Държавната опера в
Познан за представянето му в оперите „Тоска“ и „Борис Годунов“; от Драматичния
театър в Плевен за усилията му за създаване на опера в града; поздравителни писма,
телеграми и адреси от Николай Гяуров, Тодор Живков, Стефан Македонски, Павел
Матев, Вълко Червенков, Софийската народна опера, СБК, Българската концертна
дирекция; Софийската, Русенската, Варненската опери по повод награди и юбилейни чествания и др. (1952–1972).
Снимки на Христо Бръмбаров; в роли от оперни постановки (1942–1952); с
негови колеги, приятели, ученици.

БРЪНЕКОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ (1904–?)
Ф. 756, 2 описа, 14 а.е., 1904–1979
Роден през 1904 г. Завършва Висшето техническо училище в Дрезден. Архитект на
частна практика (1933–1939); ръководител на фирма „Добри Кършев“ (1940–1944); ръководител на ателие в Централната проектантска организация (1948).

Кръщелно свидетелство (1904); биографична справка (1935).
Писмо и договори с издателство „Техника“ за издаване на трудове; кореспонденция на Владимир Брънеков с архитекти и инженери от чужбина във връзка с
издирване материали за книгата „Бензиностанции“.
Спомени за арх. Асен Михайловски, арх. Иван Васильов, Димитър Ненов;
статия за Димитър Ненов, Любомир Сагаев и проф. Константин Попов (1979).
Снимки на Димитър Ненов.
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БРЪНЕКОВ, ТОТЮ ПЕТРОВ (1904–?)
Ф. 554, 1 опис, 11 а.е., 1904–1974
Роден 1904 г. в Ямбол. Завършва Агрономо-лесовъдния факултет при СУ (1929).
Агроном, деец на туристическото движение. Служител в МВРНЗ (1930–1944), Върховната
стопанска камара (1945–1947). Секретар на Съвета на ветераните – туристи при ЦС на БТС.

Кръщелно свидетелство на Тотю Брънеков, свидетелства и дипломи за завършено образование, удостоверения за прослужени години, служебни карти, грамоти
и дипломи за награди от БТС (1904–1974).
Протоколи, удостоверения, пълномощни във връзка с дейността на туристически дружества „Тунджа“ и „Кабиле“ в Ямбол, на академическата секция на
Немско-австрийския алпийския съюз в Берлин; доклади, решения на ЦС на БТС
и туристическо дружество „Иван Вазов“ – София; анкети с ветерани туристи; туристически указател „Забележителностите в българските градове“.
Писма от и до Тотю Брънеков и фонд „Повдигане на птицевъдството в България“ за обзавеждането на първото образцово птицевъдно стопанство в с. Сталийска
махала, Монтанско. Проектопрограми за създаване на образцови птицевъдни села
(1934).
Снимки на Тотю Брънеков.

БУДЕВСКА, АДРИАНА КЪНЧЕВА
(Адриана Кънчева Будевска-Ганчева) (1878–1954)
Ф. 697К, 3 описа, 360 а.е., 1896–1967
Родена 1878 г. в Добрич, умира 1954 г. в София. Завършва Драматичното училище в
Москва. Актриса в трупата „Сълза и смях“ (1899–1905), в „Свободен театър“ (1905–1906),
в Народния театър в София (1906–1926).

Автобиография (1951); биографични бележки и спомени за Адриана Будевска
от Райна Кабакчиева.
Членска карта за Дома на изкуствата и печата (1925); програми, покани и писма от МНП във връзка с честване на 25-годишния творчески юбилей на Адриана
Будевска (1924); съобщение за обявяването на Адриана Будевска за почетен член
на Съюза на артистите (1933); Юбилеен сборник „Адриана Будевска“ (1925); статии, доклади, спомени за нея от Гео Милев, Невена Буюклиева, проф. Димитър Б.
Митов, Арманд Барух.
Рецензии, отзиви и критични бележки за постановки на драматична трупа „Сълза и смях“, Народен театър – София с участието на Адриана Будевска (1899–1904,
1913–1922); програма за „Мизантроп“ от Молиер, постановка на Императорското
театрално московско училище с участието на Адриана Будевска (1898); репертоарен
план на Адриана Будевска за театралния сезон 1910–1911 г.; списъци от Адриана
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Будевска със заглавия на постановки и изпълняваните от нея роли; специален брой
на в. „Перун“ със статии от Христо Страшимиров, Иван Генадиев, Александър
Кипров и др. за съкращенията в Народния театър и за уволнението на Адриана
Будевска (1926).
Спомени на Адриана Будевска за конкурсния ѝ изпит по драматично изкуство
пред Иван Вазов и проф. Иван Шишманов преди заминаването ѝ за Москва през
1895 г.; „Дневник“ – спомени за учението ѝ в Русия, за Василий Немирович-Данченко, Константин С. Станиславски, Елеонора Дузе, Сара Бернар, Илия Миларов,
проф. Иван Шишманов, за театралния ѝ дебют в ролята на Василиса Мелентиева; за
Сара Бернар в „Маргарита Готие“; за Христо Ганчев – съпруг; тетрадка със спомени
и впечатления за отношенията в Народния театър, за Йосиф Осипович, Димитър
Страшимиров, Владимир Василев, Пенчо Славейков, Гео Милев, Кръстьо Сарафов;
разказ „Тъмна сила“, посветен на Христо Ганчев; бележки на Адриана Будевска за
актьорите Атанас Кирчев, Екатерина Златарева, Мария Канели, Мария Ермолова,
за режисьора Адам Мандрович, за Пейо К. Яворов като артистичен секретар на
Народния театър, за писателите Антон Страшимиров и Петко Ю. Тодоров; спомени и бележки на Адриана Будевска за служебната и обществената ѝ дейност и др.
Писма и телеграми от и до Адриана Будевска и Гани Хр. Ганчев – син за
следването му в Берлин, за работата ѝ в театъра, за пожара в Народния театър и
турнетата из страната; от и до Настя Щепотьова за културния живот в Москва и
др.; до Райна Кабакчиева за живота в Буенос Айрес, за дейността на Инициативния
комитет за завръщането на Адриана Будевска в България, за подготвения ѝ бенефис
и др.; до Стефан Македонски за възхищението си от актьорското му майсторство;
от Радул Канели с благодарност за намерението ѝ да напише спомен за Мария
Канели, съпруга (1911) и др.
Снимки на Адриана Будевска; със семейството ѝ; с приятели; в роли от постановки (1900–1926); на Христо Ганчев; на българския щанд на международния
панаир в Аржентина (1939) и др.
Биография на Екатерина Иванчева-Кимрянова; писма от и до Стефан Груев,
Гани и Венелин Ганчеви – синове.

БУКОРЕЩЛИЕВА, ДОРА АНДРЕЕВА (1889–1974)
Ф. 1029К, 1 опис, 51 а.е., 1906–1964
Родена 1889 г. в София, умира 1974 г. в София. Завършва Дрезденската консерватория
(1909). Пианист, педагог. Учителка по пиано и пеене в I мъжка и II девическа гимназии в
София и в руския лицей „В. П. Кузмина“.

Автобиография (1964).
Диплома на Дора Букорещлиева за завършване на Дрезденската консерватория
(1906); лична карта от музикално дружество „Родна песен“ (1914).
Песен от Дора Букорещлиева за женски хор „Росна китка“; програми от концерти на хоровете при ІІ девическа гимназия, при руския лицей „В. П. Кузмина“ и
на нейни ученици (1924–1964).
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Писма до Дора Букорещлиева от Андрей Букорещлиев за работата му като
пианист в Париж (1951); от Илия Кръстеняков за заслугите ѝ за популяризирането
на хоровите му песни (1950); от Краса Тодорова за музикалния живот в Париж
(1927); от МНП и ІІ девическа гимназия за определянето ѝ за член на комисията
по провеждане държавния изпит на учителите по пеене и одобряване на учебните
помагала за училищата (1920–1922) и др.
Снимки на Дора Букорещлиева с родителите ѝ; с ученичките ѝ Катя Спиридонова, Райна Наботкова и Златка Спасова (1923) и др.

БУРГУДЖИЕВА, МАРИЯ МАТЕЕВА (1896–?)
Ф. 1311К, 1 опис, 36 а.е., 1934–1970
Родена 1896 г. във Варна. Поетеса.

Стихосбирка „Делници“ (1939); стихове: „Морето в злато“, „Бяла нощ“, „Миг“,
„Трайна любов“, „Слънчогледи“, „Край морето“, „Изгрев“, „Луна“, „Защо“, „Спомени“, „Есен“, „Обичам“, „Светлини“, „Полет“, „Неповторима“, „Прокудените“,
„Без сълзи“, „Безвъзмездно“, „Водовъртеж“, „Самоубийца“, „Среща“, „Буря“,
„Жажда“, „С радост“, „Дом“, „Отчаяние“, „Изгубена“, „Летене“, „Дишам“, „Песни“, „Навеки“, „От кога“, „Буря“ и др. (1934–1970). Рецензии на произведения на
Мария Бургуджиева, д-р Милко Ралчев, Иван Захариев (1940–1969).

БУРИЛКОВ, ДИМО ТОДОРОВ (1877–1963)
Ф. 619К, 1 опис, 33 а.е., 1895–1964
Роден 1877 г. в Малко Търново, умира 1963 г. в София. Завършва медицина в Лозана
(1913). Лекар, обществен деец. Работи като лекар в Одеса (1901–1906) и в София; създава
калолечебницата в Поморие (1927). Председател на Съюза на санитарните работници
(1919–1939); главен секретар на Дружеството за борба срещу туберкулозата (1932–1938);
председател на Българската въздържателна федерация (1933–1941). Редактор на сп. „Народно
здраве“; сп. „Фар на въздържателите“; в. „Медицинска мисъл“, в. „Трезва борба“ (1907–1938)
и др. Член на Радикалната партия, народен представител (1932–1934).

Автобиографични бележки; спомени.
Членски карти на Димо Бурилков от Съюза на гимнастическите дружества
„Юнак“ и Въздържателния съюз (1925–1932); удостоверения за взети изпити в
Медицинския факултет в Лозана. Заповеди на министъра на вътрешните работи за
избиране на Димо Бурилков за член на Комитета по алкохолизма при ГДНЗ.
Библиография на публикуваните статии на Димо Бурилков; тетрадка със списъци на негови речи и беседи (1915–1956); статии от Димо Бурилков за правилното хра113
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нене, въздържателното движение, курортолечението, алкохола и тютюнопушенето,
дейността на д-р Рачо Ангелов, Дамян Цеков и др.; беседи и скици за общественото
подпомагане, предпазването от туберкулоза; записки за борбата с венерическите
болести; афиши за изнасяне сказки по здравни проблеми (1918–1936).
Бюлетин, изложения и др. на Изпълнителния комитет на Радикалната партия
(1933–1936); декларация от д-р Димо Бурилков за политическото положение в
страната; програма за кандидатстването му за депутат (1937, 1939).
Писма до Димо Бурилков от Георги Бакалов, Иван Пеев и др. за издаването
на книги, преведени от Димо Бурилков; от Учителския въздържателен съюз, Българската въздържателна федерация за избирането му за член на ръководствата им
(1910, 1937); от БАН, ГДНЗ за изнасяне лекции, за сътрудничество в списания и
др.; поздравителни телеграми по случай удостояването му със званието „Заслужил
лекар“ (1959).
Снимки на Димо Бурилков; със Зора Бурилкова – майка; с колеги; с членовете
на Изпълнителния комитет на Радикалната партия (1930) и др.

БУЮКЛИЕВ, ПЕТКО ПЕТКОВ (1897–1983)
Ф. 1811К, 2 описа, 377 а.е., 1914–1984
Роден 1897 г. в Силистра, умира 1983 г. в София. Завършва Търговско-стопанския
отдел на Свободния университет (1927). Поет, литературен критик, преводач. Сътрудничи на в. „Нови дни“, в. „Наши дни“, сп. „Наковалня“ (1924–1925); коректор и завеждащ
дописния отдел на в. „Новини“ (1926–1928); член на редколегията и касиер на в. „РЛФ“
(1929–1934); сътрудник на в. „Кормило“, в. „Литературен преглед“, в. „Заря“, сп. „Научен
преглед“ (1934–1944); основател и главен редактор и на сп. „Септември“ (1948); член на
СБП. Член на Военната организация на БКП (1925); секретар на нелегалната група на
писателите-комунисти (1929); АБПФК.

Автобиография (1980).
Удостоверения, свидетелства и дипломи за завършено образование (1914–
1927); удостоверения за престоя му в Софийския централен затвор през 1925 г.
и за нелегална партийна дейност за периода 1926–1928 г.; пенсионни преписки
(1956–1966); членски карти от СБП, дружества и др. (1929–1976); статии от Харалан
Русев и Иван Мартинов за Петко Буюклиев (1957, 1977).
Договори, протоколи, писма, съобщения и сведения за ангажирането на Петко Буюклиев като консултант на филма „Под игото“, за участието му като автор,
преводач и редактор в издания (1950–1957); програми, покани, проекторезолюции
от конгреси на СБП (1968–1980).
Стихове от Петко Буюклиев, публикувани във в. „Нови дни“ и сп. „Наковалня“ (1925–1928); статии във в. „РЛФ“ за буржоазното изкуство и партийността в
литературата (1930, 1932); статии във в. „Работническо дело“, в. „Новини“ и др.
по въпроси от теорията на литературата, литературната критика и др. (1945–1957);
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„Изминат път“ – сборник с литературно-критични статии от Петко Буюклиев (1973);
бележки за творчеството на Пейо К. Яворов, Георги Караславов, Иван Руж, Андрей
Гуляшки, за руската и западноевропейската литератури и др. (1936–1971). Сведения
от Петко Буюклиев за лица-участници в съпротивата по време на Втората световна
война (1964–1976).
Писма от Петко Буюклиев до Крум Велков, Георги Георгиев-Гец, Слав Караславов с мнение за публикувани произведения, за стиховете на Петко Буюклиев и др.
(1955–1976); писма от и до Петко Буюклиев и Георги Константинов за предоставяне
на биографични данни за Георги Константинов (1951) и др.
Снимки на Петко Буюклиев (1928–1973); със семейството му (1928–1973); с
Христо Радевски, Никола Ланков, Ами Бакалов, Тодор Павлов, Любомир Огнянов-Ризор в редакцията на в. „РЛФ“; с Георги Караславов, Ангел Тодоров, Младен
Исаев, Иван Руж и др. (1978).

БУЮКЛИЕВА, НЕВЕНА СТОЯНОВА (1897–1966)
Ф. 1590К, 1 опис, 26 а.е., 1909–1961
Родена 1897 г. в София, умира 1966 г. в София. Учи театрално изкуство в Народния
театър (1919) и в курса на Вера Пушкарьова (1920–1921). Актриса в Народния театър
(1923–1966). Основателка на кръжока „Живо слово“.

Личен паспорт на Невена Буюклиева (1937); карта за връчен почетен знак на
София (1954).
Статии, рецензии и отзиви за представления на Народния театър с участието
на Невена Буюклиева (1936–1957).
Статии от Невена Буюклиева за Адриана Будевска, Васил Кирков, Елена Янкова-Колтоновска и др.
Писма от Невена Буюклиева до Елена Буюклиева – сестра за представление
на драмата „Вампир“ от Антон Страшимиров, за турнета на Народния театър и др.
(1918–1923); поздравителни картички от Александър Божинов и др.
Снимки на Невена Буюклиева; в роли от постановки; с проф. Петко Спирков –
съпруг и др.
Биографична бележка за проф. Петко Спирков и негови снимки; поздравителни
картички до Григор Спирков – дядо.

БУЮКЛИЙСКИ, КИРИЛ ЦЕНОВ (1903–1968)
Ф. 1333К, 2 описа, 216 а.е., 1918–1971
Роден 1903 г. във Враца, умира 1968 г. в София. Завършва Художествената академия
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в София (1926). Художник-карикатурист. Сътрудник на сп. „Червен смях“, сп. „Хоро“, сп.
„Хоровод“, в. „Нашенец“ (1941–1944), в. „Вечерни новини“, в. „Труд“, в. „Отечествен
фронт“, в. „Стършел“, в. „Народна култура“ и др.

Автобиография; биографични бележки от Невяна Буюклийска – съпруга.
Членска карта от СБХ; списък на организирани изложби; удостоверения за
награждаване; некролози. Статии и отзиви за творчеството на Кирил Буюклийски,
публикувани в печата от Петър Думанов, д-р Борис Пашев, Дамян Калфов, проф.
Петко Наумов и др.
Шаржови автопортрети; шаржови портрети на Стоян Венев, Владимир Кавалджиев, Цанко Лавренов, Руска Маринова, Атанас Михов, Бенчо Обрешков,
Константин Щъркелов, Дечко Узунов, Георги Бакърджиев, Александър Занков,
Кирил Тодоров, Христо Бръмбаров, Елисавета Йовович, Нели Карова, Илка Попова, Катя Спиридонова, Никола Балабанов, Стефан Гецов, Боян Дановски, Николай
О. Масалитинов, Филип Филипов, Юри Яковлев, Арсени Лечев, Асен Найденов,
Петър Райчев, Недялка Симеонова, Георги Златев-Черкин, Гьончо Белев, Ангел
Каралийчев, Ламар, Калина Малина, Елин Пелин, Валери Петров, Людмил Стоянов, Стилиян Чилингиров, Яна Язова, Дечко Караджов, Стойчо Мошанов; шаржови
портрети на чешки (1936) и югославски (1937) обществено-политически и културни
дейци; карикатури (1949–1963); акварели; графики; проекти за марки, афиши и др.
Бележки за народни обичаи, философски категории и др.
Писма от Кирил Буюклийски до Невяна Буюклийска за предстояща изложба
в Прага; от Йордан Ананиев и Богомил Райнов за отпечатване на карикатури; от
Атанас Божков по повод награждаването му с орден „Кирил и Методий“.
Снимки на Кирил Буюклийски с роднини; със състудентите си Илия Бешков,
Любомир Далчев и Илия Петров; с Александър Божинов, Христо Бръзицов, Крум
Велков, Змей Горянин, Александър Жендов, Николай Фол, Иван Фунев и др.

БЪНКОВ, АНГЕЛ ИЛИЕВ (1906–?)
Ф. 1684К, 1 опис, 172 а.е., 1912–1986
Роден 1906 г. в с. Златия, Монтанско. Завършва философия в СУ. Философ. Учител
(1930–1945); преподавател по философия в СУ, доцент (1945–1952), професор (1952), зам.ректор на СУ (1960), ръководител на Секцията по диалектически материализъм и логика
(1963).

Автобиография (1976).
Грамоти от СНР за награждаване на Ангел Бънков. Спомени, статии и съобщения от акад. Николай Ирибаджаков, Крум Велков, Добрин Спасов, Милена
Андреева, Владимир Цонев за живота и творческата дейност на Ангел Бънков
(1937, 1974–1986).
Монографии от Ангел Бънков: „Принос към историята на българската фи116
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лософска мисъл“, „Бергсонизъм в България“, „Логика“, „История на логиката“,
„Мислене и език“, „Развитие на философската мисъл в България“; статии: „Основни проблеми на теорията на индукцията в съвременната логика“, „Проблемите за
тъждеството и противоречието в логиката и диалектиката“, „Ленинизмът и история
на диалектиката и логиката“ и др.; доклади, интервюта и др.
Писма до Ангел Бънков от акад. Георги Близнаков, акад. Кирил Братанов, Тодор
Живков, акад. Евгени Каменов, председателя на СНР, редакцията на сп. „Славянска
мисъл“, издателствата „Народна просвета“, „Наука и изкуство“, Българското философско дружество с поздравления по повод удостояването му със звания „Заслужил
деятел на науката“ (1975) и „Народен деятел на науката“ (1984).
Снимки на Ангел Бънков с членове на въздържателните дружества; с български
и съветски философи; с Тодор Павлов, Сава Гановски и др.

БЪРЗАКОВ, БОЯН ДИМИТРОВ (1885–1966)
Ф. 1243К, 1 опис, 23 а.е., 1911–1969
Роден 1885 г. в София, умира 1966 г. в София. Завършва естествени науки в Загреб.
Учител. Учител в смесената прогимназия в Трън (1910–1911), ІІ мъжка гимназия в София
(1911–1912), Медико-педагогическото училище в Севлиево (1912–1914), гимназията в Габрово (1914–1921), училището в Дряново (1921–1923); асистент в СУ (1923–1933); директор
на ХVІІІ Софийско основно училище (1934), лектор при ХІV Софийско основно училище
(1935). Член на БРСДП (т.с.).

Удостоверения от СУ за удържани суми от заплатите на Боян Бързаков (1927–
1931); писма от Софийска областна училищна инспекция за назначаването му за
директор на ХVІІІ Софийско основно училище (1934) и лектор при ХІV Софийско
основно училище (1935); грамота за „Гражданска заслуга“ като учител при ІІ Софийска мъжка гимназия; библиография на негови трудове.
Снимки на Боян Бързаков; със съученици; с колеги и негови ученици.

ВАЗОВ, ВЛАДИМИР МИНЧОВ (1868–1945)
Ф. 1557К, 1 опис, 30 а.е., 1904–1937
Роден 1868 г. в Сопот, умира 1945 г. в София. Завършва Военно училище в София
(1887). Военен и обществен деец, генерал. Служи в артилерията, участник в Балканските
и Първата световна войни (1912–1918). Кмет на София (1926–1931). Председател на СЗО
(1920–1921, 1924–1930).

Спомени от Владимир Вазов за Балканската и Първата световна войни, за
дейността като столичен кмет (1915–1916, 1937); свидетелства и грамоти за на117
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граждаването на Владимир Вазов с ордени и възпоменателни медали за участие
в Балканската и Първата световна войни; диплом от министерство на външните
работи на Италия за награждаването му с отличие „Кавалер на големия кръст на
ордена на италианската корона“ (1931).
Реч за подвига на българската армия при превземането на Одринската крепост;
доклади за преговорите между Белгийското дружество за трамваен транспорт и
Столичната община във връзка с отнемане функциите на дружеството от общината
(1926–1927); за посещението му в Прага и Полша като кмет на София (1928–1929).
Писмо от ген. Владимир Вазов до кмета на Париж с молба за среща във френската столица (1927); писма от председателя на Британския легион Федерстън Годли
за срещата му с цар Борис ІІІ в България; от Едуин Уайт с покана да присъства на
конференция на Британския легион (1936) и др.
Снимки на ген. Владимир Вазов със съпругата му (1904); с княз Борис Търновски, ген. Никола Жеков, ген. Димитър Гешов (1917); с участници в конференция
на Британския легион в Лондон (1936).

ВАЗОВ, ГЕОРГИ МИНЧОВ (1860–1934)
Ф. 618К, 2 описа, 39 а.е., 1899–1975
Роден 1860 г. в Сопот, умира 1934 г. в София. Завършва Военна инженерна академия
в Русия (1888). Военен деец, генерал. Адютант на Александър Богориди (1881–1882).
Участник в детронирането на княз Александър Батенберг (1886), емигрант в Русия, офицер
в руската армия (1886–1897). Командващ войските на Източния фронт през Балканската
война. Министър на войната (1913).

Биографичен очерк от Илия Мусаков (1942).
Удостоверение на ген. Георги Вазов за избирането му за общински съветник
към Софийска община (1915); задграничен паспорт; грамота за почетно членство
в Първо българско колоездачно дружество; съобщения в пресата за участие в съдебен процес (1909) и др.
Спомени на Георги Вазов „В пустините на Средна Азия“ (1938); за Балканската
и Първата световна войни.
Отчети, пояснителни записки, описание на южната българска граница, чертежи за строежа на Хасковските укрепления (1899–1900); информация, разпоредби,
бележки за състава и задачите на войските от Южнотракийската армия (1900);
паметна записка до Теодор Теодоров за организацията и инженерната подготовка
на Южната армия (1912) и др.
Отворено писмо от ген. Владимир Вазов, Иван Вазов, проф. Асен Златаров и
други общественици до цар Фердинанд І за външната политика на България (1915).
Предизборна реч на ген. Георги Вазов като кандидат на Народната партия (1920).
Писма до Георги Вазов от Владимир Сис за книгата му „Македония“ и предстоящото му посещение в България (1914); от Михаил Сухотин за последиците от
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войните за България; от Ю. Романовски за творческите му планове и др.; поздравителни телеграми от Стефан Бобчев, Стоян Заимов, Иван Попов и др. за годишнина
от военните действия при Одрин, за назначаването на Георги Вазов за министър
на войната и др.
Снимки на Георги Вазов; с офицери, войници и др.; албум със снимки от откриването на Варненското пристанище (1906), от обсадата на Одринската крепост,
на военни учения и др.
Спомени „Иван Вазов и неговите близки“ от Вера Г. Вазова – дъщеря (1975).

ВАНКОВ-КИРИАКИДЕ, ЛУКА ИВАНОВ (1857–1931)
Ф. 1138К, 1 опис, 62 а.е., 1877–1933
Роден 1857 г. в Свищов, умира 1931 г. в София. Завършва медицина в Москва (1877).
Лекар. Военен лекар в Русе; земски лекар в Болград (1886–1892) и в Свищов (1892–1895);
главен градски лекар в София; директор на Столичната санитарна служба. Организатор на
БЛС и пръв редактор на списанията на съюза. Член на БКД.

Биография (1931).
Удостоверение, свидетелство и атестат от медицинския факултет на Московския университет за завършване на Лука Ванков-Кириакиде (1881–1882); венчално
свидетелство (1893); свидетелство от Болградския земски комитет и градска управа
за назначаването на Лука Ванков-Кириакиде за земски лекар (1888); писмо от УС
на БКД за избирането му за почетен член (1898); свидетелство от БЧК за награждаване с почетния му знак (1926); некролози.
Писма до Лука Ванков-Кириакиде от Григор Начович за здравословното му
състояние (1919–1931); от Олимпий Панов за командироването на лекари в чужбина (1885); от Славянското благотворително дружество за обсъждане устава на
дружеството и отчет на председателя му Илия Блъсков, за честване юбилеи на Лука
Ванков-Кириакиде (1885–1931); благодарствена телеграма от княз Фердинанд І за
присъствието му на празник в Свищов по случай освобождението на града (1894).
Снимки на Лука Ванков-Кириакиде (1885); с офицери от Шуменския конен
полк (1881); с лекарите от дивизионната болница в София (1885); на Алеко Константинов, Григор Начович и др.

ВАНКОВ, СИМЕОН НИКОЛОВ (1858–1937)
Ф. 1751К, 1 опис, 86 а.е., 1880–1983
Роден 1858 г. в Свищов, умира 1937 г. в Москва. Завършва Михайловската академия
в Санкт Петербург (1883). Военен деец, генерал. Работи в руски военни заводи (1883);
началник на Русенския арсенал (1884–1885); председател на военния съд в Русе (1885);
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командир на флота; инспектор на стрелковата и техническа част на войската (1886). Емигрант в Русия от 1895 г.; началник на артилерийския арсенал в Туркестански (1895) и в
Хабаровски (1897–1913) военни окръзи; зам.-председател на Комитета по цветни метали
и научно-техническо управление на СССР (1927–1930). Преподавател в Московския машинно-технически институт (1917–1920), професор.

Автобиография (1936).
Заповеди за назначаването на Симеон Ванков на ръководни военни длъжности
(1884–1914); телеграми от и до МВ за закупуване на патрони и други боеприпаси
(1885); списъци на офицерите и чиновниците в Хабаровския окръжен арсенал
(1902–1911), на членовете на Комитета за подпомагане на семействата на войниците
от Далечния изток (1910), на членовете на Приамурския отдел на Императорското
руско географско дружество (1910). Статии на Лариса Чакалова, П. Тотев, Л. Йончев,
Н. Семченко, И. Казаков за дейността на Симеон Ванков (1968–1983).
Снимки на Симеон Ванков със съпругата му; с Владимир Илич Ленин; с колеги
от Хабаровския гарнизон и др. (1885–1936).

ВАНКОВА, МАРИЯ ИВАНОВА (1899–?)
Ф. 1194К, 1 опис, 34 а.е., 1934–1959
Родена 1899 г. в София. Завършва химия в СУ. Химик, обществен деец. Работи в Института по медицинска химия при ФМФ (1922–1938); в предприятие за производство на
фармацевтични препарати „Илия Халачев“ (1939–1951); в Института по експериментална
медицина при БАН (1951–1956); в секция „Биохимия“ при Института по растениевъдство
при БАН (1956–1962).

Биография. Пенсионни книжки (1938–1940, 1944–1946).
Записки за научната дейност на Мария Ванкова и библиография на трудовете ѝ; записки за практически упражнения на студенти; научни статии и доклади.
Спомени за проф. Асен Златаров за периода 1918–1936 г. и покани за честване на
негови годишнини.
Писма до Мария Ванкова от Асен Златаров – прощално (1936); от Л. дьо Сент
Ра за курсове по биохимия в университета в Париж; от германската фирма „Карл
Рот“ в Карлсруе за технология за книжна хроматография чрез хлорогенеза; от Съюза на българските химици и редакционната колегия на сп. „Химия и индустрия“ за
участието ѝ в специален брой на списанието в чест на проф. Асен Златаров; визитни
картички на проф. Леон Болио, проф. Морис Жавилие и проф. Габриел Бертран с
новогодишни поздравления.
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ВАСЕВ, СЛАВЧО (Славчо Васев Велев) (1906–1990)
Ф. 1065, 1 опис, 142 а.е., 1938–1985
Роден 1906 г. в с. Жабляно, Пернишко, умира 1990 г. в София. Завършва философия
в СУ (1930). Журналист, белетрист, обществен деец. Учител в с. Логодаш, Благоевградско
и Бяла Слатина; редактор на в. „Простори“ (1928–1929), в. „Победа“ (1930–1936), в. „Нова
камбана“ (1936–1938); зам.-главен редактор и главен редактор на в. „Заря“ (1936–1944);
работи в отдел „Печат“ при ЦК на БКП (1944–1946); кореспондент в Унгария (1946–1947);
културен съветник в българското посолство в Москва (1947–1952); зам.-председател на
КНИК (1953); главен редактор на в. „Литературен фронт“ (1954–1964); председател на СБЖ
(1964–1966); директор на Народния театър (1964–1966); председател на Българския комитет
за балканско разбирателство и сътрудничество (1966–1982). Член на Българския ПЕН-клуб.

Дневници (1974–1979). Биографична справка.
Пиеси от Славчо Васев: „Непобедимата“, „В зората на утрото“, „Какви са
били нашите прадеди“; разкази: „В края на деня“, „Дружба“, „Изключенията“ и
др.; статии за ролята на България за мира на Балканите и за добросъседските отношения; за българския театър и драматургия; за професионалното организиране
на артистите; за нормативите, дейността и управлението на Народния театър; за
гастролите на театър „Моссовет“ у нас и за цирковото изкуство; за Третия конгрес
на българската култура; за изложба на Илия Бешков; за Ламар; за участието на
България в Отечествената война и др. (1938–1977).
Интервю със Славчо Васев като главен редактор на в. „Литературен фронт“
(1957); изказвания, протокол, записка и планове за статута и дейността на Българския комитет за балканско разбирателство и сътрудничество в регионален и световен мащаб (1972–1978); доклади и програма за организационното и финансово
състояние на СБП, за провеждане среща с Борис Полевой (1976, 1985); записки по
изготвяне албум за загиналите антифашисти от София (1974); справки и спомени
за Ламар, Асен Алексиев Николов и др. лица (1970–1973).
Писма от Ламар до Славчо Васев (1959–1968).

ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАТЕЕВ (1883–1963)
Ф. 373К, 3 описа, 1511 а.е., 1883–1963
Роден 1883 г. в Бургас, умира 1963 г. в София. Завършва право в СУ (1904). Юрист,
литературен и театрален критик. Съдия. Сътрудник на сп. „Мисъл“, сп. „Демократически
преглед“, сп. „Септември“, сп. „Пламък“, в. „Мир“, в. „Народ“, в. „Зора“, в. „Литературен
фронт“, в. „Литературни новини“ и др. Основател и редактор на сп. „Златорог“ (1920–1943).
Директор на Народния театър в София (1923–1939) с прекъсвания.

Кръщелно свидетелство; дипломи за образование; удостоверения за трудов
стаж; членски карти от СБХ, ПЕН-клуба и др.; грамоти за награждаване; статии и
отзиви за творческата дейност на Владимир Василев и др.
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Студия от Владимир Василев „Хулиганството в литературата“; статии за възникване на литературните школи, за творческата свобода на писателя, за младите
творци, за дейността на Народния театър в София, за творчеството на Димитър
Бояджиев, Иван Вазов, Пейо К. Яворов и др.; приветствени слова за юбилейни чествания на Адриана Будевска, Петър Золотович, Гено Киров, Златина Недева, Елена
Снежина и др.; бележки за литературни произведения на Христо Ботев, Николай
Лилиев, Елин Пелин, Емануил Попдимитров, Пенчо Славейков, Кирил Христов и
др.; рецензии, сказки, интервюта; стихотворения и разкази; библиография.
Писма от МП за назначаването на Владимир Василев за мирови съдия и зам.прокурор в София, Радомир, Плевен, Пловдив, за член на Софийския окръжен
съд и на Апелативния съд (1904–1931). Сведения, репертоарни планове, заповеди,
изявления, доклади от Владимир Василев като директор на Народния театър за
състоянието на театъра, репертоара, приходите и разходите му, отношенията между
актьорите, уволнения и назначения, разпределение на роли и др.
Писма от и до Владимир Василев и проф. Михаил Арнаудов за сътрудничество
в сп. „Златорог“; от и до Елисавета Багряна по литературни въпроси; от и до Никола
Балабанов за участие на Славянския театър в Прага и представяне на българска
пиеса; от и до Гьончо Белев за рецензия на книгата „Червена заря“; от и до Боян
Дановски за репертоара на Народния театър; от и до Петър Динеков за публикуване на статии и рецензии в сп. „Златорог“; от и до Йордан Йовков за отпечатване
на „Старопланински легенди“; от и до Николай Лилиев за изпращане на разкази и
стихове и др.; до Цвета Ленкова – съпруга за посещения на провинциални театри,
за работата си като директор на Народния театър и др.; от Божан Ангелов за творчеството на Гьончо Белев; от Борис Вазов за статии, посветени на Иван Вазов; от
Илия Волен за конгрес на писателите във Флоренция; от Дора Габе за участие в
антология на българската поезия; от Боян Пенев за литературния живот в Полша;
от Атанас Свиленов по повод 80-годишния юбилей на Владимир Василев; от Пейо
К. Яворов за пребиваването му в Париж; от СБП, БАН, ВЧС, редакции, издателства
и други организации за сътрудничество, изнасяне на лекции и др.
Снимки на Владимир Василев; със семейството му; с роднини; с Дора Габе,
проф. Асен Златаров, Пейо К. Яворов и др.; на Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Пенчо Славейков, Йордан Стубел, Петко Атанасов, Зорка
Йорданова, Стефан Македонски, Констанца Кирова, Кръстьо Сарафов, Бранислав
Нушич, Фьодор Шаляпин; на сцени от пиесите „Тоз, който получава плесници“,
„Монна Ванна“, „Идиот“, „Ревизор“.
Статии и рецензии от Димитър Б. Митов, Васил Пундев, Борис Делчев, Пенчо
Данчев, Стоян Каролев, Емил Петров, Георги Константинов, Максим Наимович,
Никола Атанасов, Стилиян Чилингиров, Стефан Каракостов и др. за творчеството
на Елисавета Багряна, Божидар Божилов, Тодор Влайков, Боян Болгар. Писма от
Пейо К. Яворов до Георги Бакалов, д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков.
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ВАСИЛЕВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ (1911–1982)
Ф. 1605К, 1 опис, 69 а.е., 1947–1982
Роден 1911 г. в София, умира 1982 г. Завършва Лесотехническия факултет при СУ.
Лесничей в Пирдоп, Русе (1934–1937); завеждащ административните лесничейства в Плевен
и Кюстендил (1938–1941); началник на Секцията по укрепване пороищата и залесяването
в Сяр (1941–1944); началник отдел „Градини и паркове“ при СГНС (1944–1955); служител
в Държавния комитет по строителство и архитектура при МС (1955–1973); преподавател
в Архитектурния отдел на ИСИ.

Автобиографични бележки и спомени (1977).
Характеристика от Комитета по архитектура и благоустройство и писмо от НС
на ОФ с предложение за удостояването на Георги Василев със звание „Заслужил
паркостроител“ (1979); указ и заповеди за награждаването му с ордени, медали,
значки и грамоти (1947–1979); некролози.
Статии от Георги Василев по въпроси на благоустрояването и озеленяването
на селищата в България; беседа за опазване на горите.
Писма от и до Георги Василев и Анатолий Л. Анахов, Надежда Анкудинова,
Евгения Богданова, Виталий Горбатов, доц. Олга Иванова, д-р Алексей Лаптев, д-р
Хелмут Лихай, доц. Иван Родичкин, доц. Йержи Сцускиевич за обмяна на опит,
сътрудничество и участие в научни конференции; до ОНС – Плевен за активната
му дейност по озеленяване на Плевенски окръг и по създаване на парк „Кайлъка“.
Снимки на Георги Василев; с доц. Йержи Сцускиевич; с членове на Комисията
по благоустрояване на селищата към НС на ОФ (1972–1982).

ВАСИЛЕВ, ГРИГОР (Григор Василев Гьорев) (1883–1942)
Ф. 135К, 5 описа, 1077 а.е., 1883–1985
Роден 1883 г. в с. Радово, Пернишко, умира 1942 г. в София. Завършва право в Швейцария. Адвокат, публицист, обществен и държавен деец. Сътрудник на в. „Пряпорец“
(1898–1932), в. „Демократия“ (1920–1923), в. „Народна армия“ (1913–1914), главен редактор
на сп. „Българска земя“ (1931–1932). Член на БРСДП, на Демократическата партия и на
Демократическия сговор. Министър на земеделието (1930–1931).

Дневници на Григор Василев (1908–1918); кръщелно свидетелство; диплома
за завършено висше образование; лични карти; паспорти.
Книги от Григор Василев: „Програма за българската земя“, „Йордан Йовков.
Спомени и писма“, „Образът на българската земя“.
Изложения, речи, бележки, програми, резолюции от Григор Василев, свързани
с въпроси за европейското сътрудничество и сигурността в Европа (1925); по македонския, добруджанския и тракийския въпроси; за настаняването на бежанците;
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за малцинствата; за еврейския въпрос; за разцеплението на Демократическия
сговор; за програмни решения на Демократическата партия (1930); за преговори
с Радикалдемократическата партия; за бъдещето на Демократическия сговор след
19 май 1934 г.
Защити по политически, углавни и граждански дела на Стоян Костурков,
Славчо Климбаров, Леон Азраиел, Давид Барух, проф. д-р Мартин Дюлфер, Тодор
Момчилов, Христо Станишев, проф. Александър Станишев, ген. Рачо Петров и
др. (1918–1942).
Окръжни на Демократическата партия, Демократическия сговор и Петорката
за провеждането на конгреси, конференции и срещи, за участието на партиите при
създаването на Народния сговор; списъци на членове на Демократическата партия.
Устави и правилници на културни и просветни дружества: „Проф. Димитър
Михалчев“, „Дружество на приятелите на изобразителните изкуства“, „Съюз на
българските учени, писатели и художници“, „Приятели на гълъбите“.
Писма от и до Григор Василев и Едуард Бенеш, Атила Гаубер, Едуард Даладие,
Томаш Масарик, маршал Юзеф Пилсудски, Йоханес Ремке, Иван Наш, Ян Спауки, Адам Тарновски, Геза Фехер, Карел Шкорпил и дейци на Полско-българската
търговска камара за разширяване на дейността ѝ; от и до ген. Христо Бурмов, ген.
Владимир Вазов, ген. Никола Жеков за действията по време на войните; до цар Борис ІІІ за нарушаване на Търновската конституция (1936), за арестуването на проф.
Стоян Романски; за правителствен терор при провеждането на изборите (1938); от
Тодор Александров за положението на българското население в Македония след
1908 г., за назначаването на дейци на ВМОРО на административни длъжности през
войните, за политическото положение в България по време на управлението на
БЗНС и Демократическия сговор; от художниците Александър Божинов, Никола
Танев, Атанас Тасев, Иван Христов, Константин Щъркелов за участие в изложби,
за договаряне на портрети и за закупуване на картини, за набавяне на материали
за рисуване и пътувания до чужбина; от Панчо и Любен Владигерови за женитбата
на Панчо Владигеров и кумуването на Григор Василев, за участието им в концерти и пътувания; от Иван Евстр. Гешов за доставката на хинин от БЧК за Турския
полумесец, за контактите му със сър Едуард Бойл и др.; от Димчо Дебелянов за
работата му по превода на книги от френски език; от проф. Асен Златаров за общо
сътрудничество; от Йордан Йовков за участието му в Първата световна война, за
тежкото му материално положение, за работата му в БЛ в Букурещ и за опасенията
му от уволнение; от проф. Гаврил Кацаров за положението в България по време
на управлението на БЗНС, за закупуване на книги от чужбина, за възникнали
проблеми между преподавателите в СУ и др.; от Андрей Ляпчев за дейността на
Григор Василев като министър на земеделието, за пътувания в чужбина и др.; от
проф. Никола Милев за участието му в Балканската война, за специализацията му
във Виена, за участието му в международни конференции и др.; от проф. Владимир
Моллов за вакантни места в ЮФ при СУ, за впечатлението от външната политика
на правителството на БЗНС, за излаза на България на Бяло море и позицията на
Италия по този въпрос, за отношението на Бенито Мусолини към действията на
Александър Стамболийски на конференцията в Лозана, за подкрепата на СССР
към правителството на Александър Стамболийски, за мисията на Григор Василев в
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Западна Европа, за установяване истината за сепаративния мир с Антантата в края
на Първата световна вмойна, за контактите на Григор Василев с Доминик Мърфи
и сър Роберт Сесил, за участието му в международни конференции в Женева, за
отношението на БЗНС към ВМРО, за предстоящи промени в правителството и др.;
от Александър Паскалев за сътрудничеството му в сп. „Съвременна мисъл“; от
Симеон Радев за участието му в международни конференции и обсъждане въпроса
за малцинствата, за дипломатическата му дейност, за впечатленията му от публицистиката на Григор Василев и др.; от Петър Соколов за свикване конгрес на ВМОК
(1901), за гоненията, на които е подложен като анархист и революционер и др.; от
проф. Александър Станишев за специализацията му в Германия и участието му в
международни конгреси, за гостуването на МХТ в Берлин, за отношенията помежду
им и др.; от Наум Томалевски (Лоенгрин) по македонския въпрос, за мисиите му
в Западна Европа, за участието му във Философско-математическото дружество и
др.; от Кирил Христов за творчеството му, за провеждането на Славянския събор
в Прага, за отношенията му с проф. Александър Балабанов и принудителната му
емиграция в Германия и Чехословакия, за отпечатването на негови книги и др.; от
американския журналист Стоян Христов за пребиваването му на Балканите и срещите му с общи познати; от Михаил Чаков и Йордан Чкатров за дейността на МПО
в Канада и САЩ, за убийството на Тодор Александров и проф. Никола Милев; от
Пейо К. Яворов за пребиваването му в Солун след Младотурската революция, за
работата на Данаил Крапчев в сп. „Отечество“ в Солун, за сътрудничеството му в
сп. „Съвременна мисъл“; от министерството на индустрията и търговията на Полша
за сътрудничество с българското корабоплаване и др.
Снимки на Григор Василев от Балканската война, като министър на земеделието
и политически деец; със семейството му; с Петър Увалиев, Тодор Говедаров, проф.
Александър Балабанов, Стефан Л. Костов, Стоян Христов, Данаил Крапчев, проф.
Богдан Филов, проф. Александър Цанков, Едуард Ерио, Дан Колов, проф. Димитър
Михалчев, проф. Стоян Романски, Никола Танев, Александър Божинов; с членове
на Дружеството на българските градинари; снимки на Мара Василева – съпруга.
Снимки на Тодор Александров, Едуард Бойл, цар Борис ІІІ, Панчо и Любен Владигерови, Кирил Дрангов, проф. Асен Златаров, Доминик Мърфи – дипломатически
представител на САЩ в България (1916–1918), маршал Юзеф Пилсудски, Андрей
Протич, проф. Йоханес Ремке, проф. Стоян Романски, Христо Станишев, Иван
Тончев, Стоян Христов, Михаил Чаков; албум със снимки на ген. Георги Стоянов
Тодоров – командващ ІІ българска армия през Първата световна война, на цар
Фердинанд І, ген. Никола Жеков, княз Борис Търновски от военните действия в
Източна Македония; снимки на членове на Демократическия сговор.
Албум със снимки и оригинални посвещения от Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Дора Габе, Александър Божинов, Евгения Марс (1916);
карикатури и фейлетони за Григор Василев.
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ВАСИЛЕВ, ИВАН (Иван Василев Гайдаров) (1909–1969)
Ф. 621К, 2 описа, 69 а.е., 1929–1945
Роден 1909 г. в с. Кайредне, Варненско, умира 1969 г. в София. Завършва педагогическо училище в Казанлък. Учител, писател. Учител в с. Комарово, Варненско (1930–1944),
редактор в Радио „София“ (1946–1958), редактор и зам.-главен редактор на сп. „Славейче“
(1958–1960, 1964–1969). Сътрудник на сп. „Гребец“, сп. „Светулка“, сп. „Детска радост“;
в. „Мисъл“, в. „Светлоструй“, в. „Кормило“ и др.

Молби и заповеди за назначение на Иван Василев (1936–1945).
Стихотворение „Вършитба“.
Писма до Иван Василев от Димитър Аджарски, Дора Габе, Александър Гиргинов, Дамян Дамев, Стоян Ц. Даскалов, Димитър Добрев, Александър Земни, Симеон
Маринов, Владимир Русалиев, Лъчезар Станчев за литературно сътрудничество,
издаване на детска литература и др.

ВАСИЛЕВ, СЛАВЕЙКО ЛАЗАРОВ (1879–1944)
Ф. 27К, 2 описа, 471 а.е., 1901–1943
Роден 1879 г., умира 1944 г. в София. Завършва Генералщабната академия в Санкт
Петербург (1908). Политически и военен деец, полковник. Член и ръководител на Военния
съюз (1919), Народния сговор (1922), участник в преврата на 9 юни 1923 г., секретар на
Демократическия сговор (1923). Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1926–1930, 1944). Председател на СЗО; почетен член на младежките дружества
„Отец Паисий“ и „Христо Ботев“.

Рапорти от Славейко Василев за действията на ІV конен полк срещу сърбите
в Добруджа (1915–1917); обвинения в НС от министър Марко Турлаков срещу
Славейко Василев (1920). Бележки на Славейко Василев за строеж на пътища,
сгради, водопроводи, трудова повинност и др. (1928). Правилници, устав и ключ на
шифъра на Военния съюз (1919–1920); писма, окръжни и резолюции за изграждане
ръководствата и дейността на Демократическия сговор и на СЗО (1922–1935); устав
на партията Демократически сговор (1924); писма, сведения, изложения за резултатите от изборите за окръжни съветници в Пазарджишка околия (1924–1926), за
селскообщински съветници и училищни настоятели (1928); доклади по ревизията
на в. “Селска дума“, в. „Слово“, в. „Демократически сговор“ (1925); доклад за състоянието на трудовите войски и тяхното използване (1924); окръжно за провеждане
на І редовен конгрес на Демократическия сговор (1932).
Писма до Славейко Василев от Никола Абаджиев, Христо Иванов, полк.
Илия Каблешков, полк. Христо Калфов, Ненчо Н. Начев за политическото и стопанското положение на България, състоянието на армията, партийните борби в
Демократическия сговор и др.; от Никола Димитров-Черногореца за участието му
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в Херцеговинското въстание и дружбата си с Петко Р. Славейков; от митрополит
Неофит Видински за избегнато покушение срещу Славейко Василев при с. Айрене
(1920–1936).
Снимки на Славейко Василев.

ВАСИЛЕВ-ЗАГОРИЧАНИН, СПИРО МОРЕОВ
Ф. 1816К, 1 опис, 88 а.е., 1913–1970
Участник в Македоно-одринското опълчение и в Балканската война (1912–1913). Председател на Дружеството за подпомагане бежанците от Костур; председател на Костурското
благотворително братство в София.

Монография от Спиро Василев-Загоричанин „Освободителните борби на Македония в Костурско до края на 1903 г.“ (1960); спомени: „Втората световна война
и мисиите на Костурското благотворително братство в София през 1939–1945 г.“
(1960–1964), „Участието ми в Македоно-Одринското опълчение и във войната срещу
Турция през 1912–1913 г. Първата победа при Фере“ (1967); статии, публикувани
във в. „Народна воля“, в. „Детройт“ за националноосвободителните борби на населението от Костурско, за македонското федеративно движение, за Гоце Делчев и
др. (1962); биографии и биографични бележки за костурчани – участници в Илинденско-Преображенското въстание (1960), за дейността на Тодор Александров през
периода 1918–1922 и др.; доклад „Участието на с. Загоричани, Костурско в борбата
срещу гръцката пропаганда и последствията от това“ (1968).
Списък на жители на с. Загоричани, Костурско, убити в сражения и в затворите по време на гръцката гражданска война (1946–1949). Дневник на Васил Чекаларов – ръководител на Илинденското въстание в Костурско (1913); изложение
и статистически сведения от Н. Темчев за жертвите сред българското население в
Югозападна Македония от 20 юли до 31 окт. 1903 г. (1941); спомени на войводата
Киряк (Кирязо) Шкуртов за революционната и културно-просветна дейност в
Костурско през 1902–1913 г. Манифест от ЦК на ВМРО към народа на Македония
и към македонските революционери за създаване на единен фронт за извоюване на
независимост и за създаване на балканска федерация (1924). Географски карти на
Костурско и цветна картина-панорама на Костур, издание на костурското братство
„Надежда“ в Ксанти (1940). Информационен бюлетин на Съюза на македонските
културно-просветни дружества в България (1969).
Писма от и до Спиро Василев-Загоричанин и Масимо Маджистрати – италиански пълномощен министър в София с молба за съдействие пред гръцките власти
за освобождаването на Филип Власков, Димитър Едрев, Пандели Иширков, Борис
Перекли, Харалампи Шолев и за направените постъпки от италианския комендант
в Гърция за освобождаване от затвора на Борис Панделов (1942); от и до д-р Светослав Тошев с отзиви за документалната му повест „По кървав път“, за дейността
на Пере Тошев по време на Илинденското въстание и участието му в конгресите на
ВМОРО в Прилепско и Рила (1970); до редакциите на сп. „Relazioni internazionali“
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и в. „Giornale d’Italia“ (Италия) с опровержение на публикувани статии за броя на
албанското население в Костурско и Леринско и принадлежността на тези райони
към Албания (1941).
Снимки на Христо Андриовски, Наум Журков, Наум Москов, Никола Шекеров.

ВАСИЛЕВ, ТРЪПКО (Тръпко Василев Наков) (1876–1970)
Ф. 764К, 1 опис, 38 а.е., 1903–1969
Роден 1876 г. в с. Личица, Костурско, умира 1970 г. в София. Завършва общия курс
на Рисувалното училище (1903). Художник, галерист. Открива първата изложбена галерия
в София (1910).

Биографични бележки, членски карти, служебна бележка от СБХ и др. Спомени
от П. Кънчев и Стойчо Мошанов за Тръпко Василев (1954, 1969).
Скици от Тръпко Василев.
Дневник, разписки, удостоверения, квитанции за приходи и разходи от организирани изложби и други творчески изяви в галерията (1910–1959); рецензии и
отзиви в печата за организирани изложби.
Писма и илюстровани картички до Тръпко Василев от Яким Бенчев, Христо
Каварналиев, Иван Козарски, Константин Щъркелов и др. за уреждане на изложби,
използване на галерията и др. (1919–1955); от СБХ за откриване на изложби, участие в организационни мероприятия и др. (1962–1963); от Италианския културен
център в София за лекции на проф. Енрико Дамиани и др.
Снимки на Тръпко Василев; на негови картини и галерията; на семейството
му; на Иван Балкански, ген. Александър Протогеров и др.

ВАСИЛЕВА, ВЕСЕЛА ГРИГОРОВА (1919–1944)
Ф. 2042К, 1 опис, 43 а.е., 1924–1996
Родена 1919 г. в София, умира 1944 г. във Виена. Завършва славянска филология в СУ
(1942). Поетеса. Със стипендия на МНП подготвя докторска дисертация по старобългарски
език във Виенския университет. Публикува стихове, разкази, статии и рецензии в сп. „Звън“,
в. „Ученически подем“ и сп. „Родина“. Загива при автомобилна злополука.

Свидетелства за образование и удостоверения от МНП на Весела Василева
за разрешена специализация и отпусната стипендия (1942); радиограма от БГК
във Виена за смъртта ѝ и смъртен акт, издаден от Столична голяма община (1944);
съболезнователни писма до семейството от Константин Щъркелов и др. по повод
смъртта и годишнини от смъртта ѝ; покана от Националния литературен музей за
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вечер по повод 70 години от рождението ѝ (1984–1989). Спомени от Невена Стефанова и Радка Димитрова и очерк от Петър Динеков за нея; рецензия от Божидар
Божилов за стихосбирката ѝ и доклад от Хетил Ро Хауге за посещението ѝ в Осло,
Норвегия (1944–1996).
Стихотворения от Весела Василева (1935–1943); стихосбирка „Стихотворения.
Лирични фрагменти. Писма“ (1990). Писмо от Александър Геров, Христо Радевски,
Стоян Каролев, Валери Петров, Петър Динеков и др. до издателство „Български
писател“ с предложение за отпечатване на стихосбирката ѝ „Синя книга“; договор,
молба и писма от и до Ангелина Огнянова – сестра и издателство „Български писател“ за преиздаване стихосбирката на Весела Василева (1989). Разкази от Весела
Василева: „Живият борец“, „Марена“, „Лъжата“, „Очакване“ и „Пролет“; пътни
бележки от пътуванията ѝ до Полша, Унгария, Швеция и Норвегия (1937–1939); есе
за Емил Зола; студия „Въпросът за народността на Кирила и Методия в историята
на славянската филология“, публикувана в сп. „Родина“ (1941).
Писма от Весела Василева до: Мара Василева – майка за пътуванията ѝ из
Европа и за работата върху дисертацията ѝ (1937–1943); от и до Ангелина Василева – сестра за театрални постановки (1943); до Никола Станишев – вуйчо за живота ѝ във Виена (1943); до Петър Ярцев – братовчед за специализацията ѝ във Виена, Австрия за предстоящото му явяване на изпит в МВРИ и др. (1943); до Александър Геров за мнението ѝ за негови стихове, за отношението ѝ към редколегията на сп. „Звън“ (1937).
Снимки на Весела Василева; със семейството ѝ; с нейни съученици и приятели; с редколегията на ученическото списание „Звън“; снимка на д-р Георги Обрешков (1924–1938).

ВАСИЛИЕВ, АСЕН (Асен Василиев Петров) (1900–1981)
Ф. 1680К, 2 описа, 6039 а.е., 1839–1984
Роден 1900 г. в Кюстендил, умира 1981 г. в София. Завършва живопис в Художествената академия (1925). Изкуствовед, художник. Гимназиален учител в София, Берковица и
Шумен (1926–1940); художник в Археологическия музей в София и в Народния музей в
Скопие, член на Археологическия институт при БАН (1940–1950); референт за музеите и
художествените галерии при КНИК (1950); зам.-директор на ИИИ при БАН (1957–1959);
професор във ВИИИ „Н. Павлович“.

Автобиография (1959).
Кръщелно свидетелство на Асен Василиев (1900); диплом за висше образование; удостоверение за учителска правоспособност (1927); удостоверения от Св.
Синод с разрешение за иконопис и зографисване на църкви (1929; 1940); писма и
заповеди за назначение, актове за встъпване в длъжност; заповед за пенсионирането
му (1960); протокол за избора му за професор във ВИИИ „Н. Павлович“ (1974);
удостоверения за присъждането на званията „Заслужил художник“ и „Народен
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деятел на изкуствата“ (1967; 1970); указ за награждаването му със звание „Герой
на социалистическия труд“; некролози за смъртта му; родословно дърво.
Монографии, студии от Асен Василиев „Художественото наследство на манастира Зограф“, „Български икони“, „Български стенописи от ХVІІ в.“, „Образът
на Климент Охридски в българското изкуство“, „Каменни релефи“, „Българската
живопис от ХVІІІ в.“, „Социални и патриотични теми в старата българска живопис“, „Никола Ганушев“, „Акад. Иван Лазаров“ и др.; илюстрации, бележки,
библиографии, ползвани материали, договори с издателства и писма във връзка с
отпечатване на трудовете му; статии за църквата „Св. Спас“ в Скопие, превръщането на Рилския манастир в исторически резерват, за стенописите в Ивановския
манастир, тетевенските и кюстендилските църкви, Боянската църква, Троянския
манастир, за иконите, за ктиторските портрети; бележки и скици от Зографския
манастир; рецепти за бои и лакове и др. Бележки за лекции за стажант-учители по
рисуване; доклади за картотекирането на старите църкви в България (1940); записки
за проучването на църквите в Пазарджишко, Брезнишко, Врачанско, Берковско,
Белоградчишко, Калофер, Сопот, Казанлък, Стара Загора, Осоговския манастир,
Кратово, Щип, Кочани, Рилски манастир, Куманово, манастира „Св. Панталеймон“,
Прилеп, Битоля, Дедеагач, Гюмюрджина и др. (1940–1942); бележки за работата на
отдел „Музеи“ при КНИК и музейното дело в страната; отчети от командировки за
проучване състоянието на музеите в Шумен, Варна, Русе, Свищов, Ловеч, Севлиево
и изложение за сградата на братя Гешови в Пловдив; план-конспект за подготовка
на музейни работници (1948–1950); бележки и мнения за запазване къщите на
Николай Павлович и Лайош Кошут, резултати от обследването на състоянието на
НХГ и „Музея за история на гр. София“; изложение за откупуването на спомени
за художника Никола Петров от Стилиян Чилингиров, Павел Генадиев и Никола
Танев; доклад за дарението на художествената сбирка, архива и апартамента на
Никола Танев на ИИИ при БАН; бележки за реставрацията на Марковата къща в
Кюстендил, доклад за значението на църквата „Св. Петка Самарджийска“ с оглед
запазването ѝ от разрушаване по искане на СГНС; доклад за влошеното състояние
на Казанлъшката гробница (1950–1959); изложение за състоянието на Земенския
манастир (1965). Лекции за Художествената академия, тематични планове. Спомени
на Асен Василиев за работата му с арх. Г. Генев по събирането на материали за
кулите и камбанариите в България (1972); за откриването на Казанлъшката гробница; за Владимир Димитров-Майстора, Никола Ганушев, Александър Добринов
(1976); за разговорите си с Александър Божинов (1964); за Симеон Радев (1981);
за Симеон Гацев, Борис Елисеев, Емануил Ракаров, Елин Пелин, Чудомир и др.
Стихотворения на Асен Василиев (1908). Статии и рецензии за творчеството на
Асен Василиев от Атанас Божков, Искра Велчева, Дончо Вълчев, Димитър Димитров, Недко Каблешков, Борис Колев, Йонка Коцева, Владимир Свинтила, Георги
Струмски (1970–1980). Рисунки от Асен Василиев „Автопортрет“, „Презвитер
Козма“, „Никола Обретенов“, „Пейзаж“, „Сирма войвода“.
Писма от и до Асен Василиев и Траянка Петрова – майка, Весела Василиева –
съпруга, Катя и Ирина Василиеви – дъщери по лични въпроси и др.; от и до Боню
Ст. Ангелов, Вера Ацева, Георги Аянов, Александър Божинов, Атанас Божков, Стоян
Венев, Димитър Гюдженов, Владимир Димитров-Майстора, акад. Петър Динеков,
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акад. Иван Дуйчев, Елисавета Консулова-Вазова, Преслав Кършовски, Иван Лазаров, Борис Ненов, Иван Петров, Светлин Русев, Никола Танев, Чудомир за творчески
изяви, съвместна работа и др; от и до МНП, Св. Синод, БАН, КНИК, СБХ, ИИИ
при БАН, музеи и издателства за утвърждаването на програми по рисуване, мнения
за списания и книги, участие в научни и художествени съвети, участие в комисии
за приемане украса на храмове и картини, музейни експозиции, за разширяването
на Етнографския и Археологическия музеи, за запазване паметници на културата
и др.; от Христо Бръзицов за предаването на спомени в ИИИ при БАН; от Надежда
Волошка – родственица на Ярослав Вешин за местонахождението на негови картини
в Чехословакия; от Стоян Генев със сведения за фамилията резбари Фандъкови; от
Георги Зарев за откупуването на ерминията му и др.
Снимки на Асен Василиев с Огнян Дочев, Кирил Петров, Дора Пеева, Руси
Ганчев, Алфонс Муха, Марин Василев, Никола Кожухаров, Борис Мишев, Димитър
Гюдженов, Борис Огнянов, Стефан Баджов, Елисавета Консулова-Вазова, Владимир Димитров-Майстора, Богомил Лазов, йеромонах Натанаил, монах Партений в
Зографския манастир, с Борис Елисеев, Иван Ненов, Владимир Гиновски, Серафим
Северняк и др. (1907–1971); албум от честването на 70-годишнината му; снимки на
Никола Мавродинов, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев, Димитър Б. Митов,
Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Цанко Лавренов, Чудомир, Иван Ненов,
Владимир Димитров-Майстора, Стоян Венев, Йордан Гешев, Венелин Томов, Георги Герасимов, Рада Поптошева, митрополит Борис Охридски; на Казанлъшката
гробница (1944), на църкви в България и Македония; на стенописите в с. Иваново.
Молби, сведетелства, некролози на Васил Петров – баща. Данъчни книжки,
имуществени документи, некролози на Траянка Петрова – майка (1888–1906).
Статии на Ирина Василиева – дъщеря за Стефан Бобчев, Георги Петров Коларов,
Симеон Симеонов, Христо Цокев, за образите на св. Климент Охридски, за старите
манастири в България; телеграми за смъртта ѝ (1984). Автобиографии на Пандо
Киселинчев (1962), Господин Георгиев Илиев (1965), Диран Саркисян (1965), Иван
Тошков (1965), Петър Славов, Атанас Тодоров Жеков (1976). Дневници на Карл
Йорданов за реставрирането на Казанлъшката гробница, на стенописите в с. Шипка, Самоков и Копривщица (1953–1958). Спомени на Ефтимия Кусева за Христо
Йовович – баща и зограф от Самоков (1942); на Крум Денев за Никола Ганушев
(1955); на Петър Морозов за основаването на дружество „Съвременно изкуство“
(1965); на Милан Лазаров за Дружеството на независимите художници (1965); на
Димитър Гюдженов за СБХ (1970); на Никола Кожухаров за Дружеството на южнославянските художници (1970); на Лада Константинова за Николай Павлович – чичо.
Договор за учене на занаят между Стойчо Стефанов и майстор Атанас от Рилския
манастир (1839). Султански ферман, с който се разрешава поправка на църквата
„Св. Троица“ в Дряново (1845).
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ВАСИЛЬОВ, ИВАН ЦОКОВ (1893–1979)
Ф. 58А, 1 опис, 95 а.е., 1893–1979
Роден 1893 г. в Оряхово, умира 1979 г. Завършва архитектура във Висшето техническо
училище в Карлсруе, Германия (1917). Архитект-проектант. Основател на проектантско бюро
„Арх. Васильов и арх. Цолов“ (1927–1948); ръководител на ателие в ЦАПО; консултант в
„Промпроект“, „Транспроект“, „Софпроект“ и др.

Автобиография (1954); биографична статия от Стефан Станчев „Иван Васильов“ (1972).
Свидетелство за раждане (1893); диплома за завършено висше образование;
грамоти от цар Борис ІІІ за награждаване с орден за гражданска заслуга (1940); от
МС на НРБ за удостояване с Димитровска награда (1953); некролог (1979).
Статии от Стефан Станчев, Стефан Стефанов, Л. Скачкова, М. Цапенко за
проектирани от Иван Васильов обекти (1951–1972). Портрет-литография на Иван
Васильов от Дечко Узунов.
Чертежи, проекти, рисунки и скици от Иван Васильов на църквата „Св. Неделя“, на Македонския културен дом в София, на Университетската библиотека, на
БНБ, на Народната библиотека в София, на сградата на СГНС, на ВФСИ в Свищов,
на Руската църква, на паметника на връх Столетов и др. (1928–1952); статии и рецензии за архитектурни обекти: „Партийна печатница“, „Стадион „Васил Левски“,
„Сграда на университета“ и др. (1953); списъци на проектирани обекти.
Снимки на Иван Васильов; на архитектурни обекти (1923–1956).

ВАСИЛЬОВ, ТОМА ЦОКОВ (1855–1937)
Ф. 91К, 1 опис, 17 а.е., 1897–1938
Роден 1855 г. в Тетевен, умира 1937 г. Завършва Габровската гимназия. Публицист,
обществен и политически деец. Преводач и секретар на окръжния началник в Орхание
(1877–1881); подначалник на Административното отделение (1881–1891) и главен секретар
(1891–1908) на МВРНЗ; народен представител (1909–1911); окръжен управител на София
(1918). Сътрудник на в. „Ден“, в. „Пряпорец“, в. „Време“ и др.

Автобиография „Моят живот“(1936).
Удостоверения на Тома Васильов; некролози. Отзиви и статии за неговото
творчество, публикувани в периодичния печат (1925–1938).
Статии от Тома Васильов за вредата от честите промени на законите, за правата
и законността, за сборните общини (1905–1936); за личности и събития с приложен
план за включването им в книгата „Спомени за лица и събития“.
Писма до Тома Васильов от проф. Любомир Владикин с благодарност за
добрите отзиви за труда му „История на Търновската конституция“ (1936); от
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Г. Горъчков за становището си по провеждането на избори за НС и определянето
на кандидатите за депутати и др.

ВАШЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (1887–1979)
Ф. 1032К, 2 описа, 131 а.е., 1887–1979
Роден 1887 г. в Шчигри, Курска област, умира 1979 г. в София. Завършва частно училище по живопис и декорация в Санкт Петербург (1910). Художник. Художник-изпълнител
при театъра на Всеволод Майерхолд (1910); художник и режисьор на самодеен театър в
Богодухов, Харковска област (1919). Емигрант в България (1921). Учител по рисуване в
Луковит (1921) и София (1931); илюстратор на сп. „Светулка“ (1923–1933); художник-сценограф в Оперетния театър на Ангел Сладкаров, в Кооперативния театър, Художествения
оперетен театър, Народната опера и Държавния музикален театър в София (от 1933).

Автобиография (60-те години на ХХ в.).
Служебна карта на Евгений Вашченко като главен художник на Кооперативния
театър в София (1936); публикации в периодичния печат и афиши за честването
на 70-годишнината му; удостоверение за награждаването му с орден „Кирил и
Методий“.
Списъци на пиеси, играни в Кооперативния театър, в Художествения театър, в
Народната опера, в Държавния музикален театър, в Народния театър за младежта и
в провинциални театри; на скици за декори и костюми, изработени от него; скици
на сценични костюми и декори за оперетите „Старият Рац“, „Ева“, „Ако бях цар“,
„Царицата на чардаша“, „Веселата вдовица“, „Една нощ във Венеция“, „Хубавата
Елена“, „Дачници“, „Бал в Савоя“ и др.; списък на отзивите за него като театрален
художник, публикувани в българския, гръцкия и турския печат; афиши, програма,
покани за постановки със сценограф Евгений Вашченко.
Писма до Евгений Вашченко от Иван Баштенелиев, Христо Попов, Георги
Черкезов и др. за изработване на макети и ескизи за декори и костюми за театрите
в Шумен, Добрич, Пловдив и Варна (1949–1960); благодарствени адреси и писма
от народното читалище „Съзнание“ в Луковит за избирането му за почетен член
и председател на читалището и от Народната опера във Варна за изработените от
Евгений Вашченко ескизи на декори и костюми за постановки на операта (1955).
Снимки на Евгений Вашченко (1958–1960); на служителите от Художествения
оперетен театър (1947); на Мими Балканска, Асен Русков и артисти от Държавния
музикален театър.
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ВЕЗЕНКОВ, ЕСТО СТОЯНОВ (1911–1992)
Ф. 1806К, 1 опис, 89 а.е., 1920–1984
Роден 1911 г. в с. Поганово, Царибродско, умира в София. Завършва славянска филология в София (1935). Уредник на информационен отдел в Радио „София“ (1938–1944);
сътрудник в издателството на ОФ (1949–1970).

Спомени (1984).
Разкази от Есто Везенков: „Западните покрайнинни“ (1931), „Из българския
Запад“ (1942); фейлетон „Днешно време“; есета, рецензирани от Змей Горянин
(1940); статии за българското радио и неговите сътрудници, за задачите и значението на предаванията му и за спецификата на аудиторията му, за принципите на
демокрацията; за българското национално самосъзнание и ролята на културата,
за социалната политика и идейното обновяване на българското село, за живота и
дейността на бежанците от Западните покрайнини, за проблемите и задачите на
здравеопазването, за ролята на БЧК, за новостите в образованието и за значението на Средното земеделско училище в с. Садово (1937–1943); интервю с Георги
Марков – народен представител-земеделец (1938); рецензии на книги от д-р З. Захариев и д-р Никола Шипковенски (1939, 1940); репортажи за Варна, Добруджа и
др. (1940–1943); информация за историята и състоянието на Погановския манастир
(1941). Революционен лист „Въртоп“ – орган на Вътрешната западнопокрайнска
организация (1934). Спомен за Венче Добрева – първата говорителка на Радио
„София“ (1933).
Снимки на Есто Везенков (1933–1957); с български бежанци от Трън (1932); с
основателите на Младежкия съюз на Западни покрайнини (1932); с колеги от Радио
„София“ – Аспарух Темелков, Сирак Скитник и др. (1940–1942); с директора и главния уредник на Радио „Загреб“ (1942); с членове на съюза „Родна авиация“ (1934).

ВЕЛЕВ, ВЕЛЬО АНТОНОВ (1899–?)
Ф. 1655К, 1 опис, 13 а.е., 1922–1986
Роден 1899 г. в Копривщица. Завършва българска филология в СУ. Учител, профсъюзен
деец. Член на Историко-филологическата секция на СНР.

Автобиография (1986).
Бележки на Вельо Велев за създаването и развитието на СУБ.
Писма до Вельо Велев от А. Дертлиев и СУБ за необходимостта от възобновяване дейността на околийското училищно дружество в Петрич (1932, 1933); отворени
писма от настоятелствата на учителските дружества „Неофит Рилски“ в София и
„Христаки Павлович“ в Дупница с призив за сплотяване на учителите в СУБ, за
борба срещу новосъздадения Комитет за организиране на неутрално профсъюзно
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движение в съюза (1931–1932); циркулярни писма на УС на СУБ за освобождаване
от длъжност членовете на комитета и др. (1934).

ВЕЛЕВ, СПИРИДОН Д. (1863–1937)
Ф. 1960К, 1 опис, 59 а.е., 1880–1965
Роден 1863 г. в Крушево, умира 1937 г. в София. Деец на революционното и легално
движение на българите-емигранти от Македония и Одринско, участник в Македоно-одринското опълчение по време на Балканските войни (1912–1913); касиер-счетоводител на
ВМРО и на Македоно-одринското опълченско дружество. Архивар при МП (1883–1894);
помощник-стенограф (1894–1899) и стенограф-проверител (1899–1914) в НС.

Сведения от Спиридон Велев за прослуженото от него време на държавна
служба; застрахователна преписка; извлечения от сметки по погасяване на заем;
писма от и до Спиридон Велев и роднини по имуществени въпроси (1901–1906).
Проектоустави, устави, покани, окръжни на Чиновническото кооперативно
спестовно-застрахователно дружество (1904–1908), благотворително дружество
„Добродетел“ (1910), Кооперативно-потребителско дружество „Братски труд“
(1917–1925), Съюза на занаятчийските професионални сдружения в България и
др. (1904–1930); кореспонденция и отчети на Спиридон Велев – касиер на Македоно-одринското опълченско дружество за финансовото състояние на дружеството
(1913–1933); окръжно и позив на НК Съюза на македонските културно-просветни
и благотворителни братства (1933, 1941).
„Народна песнопойка“ от Г. П. Василев (1880).
Снимки на ген. Александър Протогеров, Борис Бунев и др.; на табло в памет
на дейците на Тиквешкото благотворително братство и др. (1917–1938).
Данъчна книжка на Никола Велев – син (1944–1965).

ВЕЛИКОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ (1924–1998)
Ф. 1777К, 1 опис, 634 а.е., 1942–1993
Роден 1924 г. в Търговище, умира 1998 г. в София. Завършва история в СУ (1959).
Историк. Специалист в НБКМ; отговорен редактор в Радио „София“ (1949–1960); научен
сътрудник в Кабинета по история на профсъюзното движение в България към ЦС на БПС
(1960–1963) и в Института по балканистика при БАН (1963); ст.н.с. (1966); научен секретар
на сп. „Études balkaniques“ (1963–1983). Член на СБЖ (1950).

Лична карта, служебни, делегатски и читателски карти на Стефан Великов
(1943–1977). Интервю на Кръстю Белев със Стефан Великов (1993).
Очерк „Александър Войнов“, статии, рецензии и интервюта от Александър
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Геров, Иван Давидков, Павел Матев, Ивайло Петров и др. (1955–1976); биографични и библиографски бележки за справочника „Български писатели. Биографии.
Библиографии“ (1961).
Писма до Стефан Великов от Шевкет Сюреа Айдемир, проф. Боню Ст. Ангелов, проф. Александър Бурмов за научната им работа (1961–1969); от проф. Тюркан
Акьол за участие в международен симпозиум за Ататюркската революция (1982);
от Кръстю Белев и Георги Караславов с отзиви и препоръки за творчеството на
Стефан Великов (1954–1968); от Божидар Божилов, Боян Болгар, Орлин Василев и
др. поети и писатели с автобиографични и библиографски бележки за творческата
им дейност; от Владимир Данаилов за публикуване на материали в сп. „Études
balkaniques“; от проф. Страшимир Димитров, акад. Мито Исусов, акад. Владимир
Топенчаров, проф. Иван Унджиев за научно сътрудничество, командировки, участие
в конференции и др.; от Магда Петканова за политическата и обществена дейност
на Константин Петканов (1961); от Павел Сохан с благодарност за получени книги и
публикувани рецензии за статии на Стефан Великов в съветския печат (1963–1979);
от Института по балканистика и Института за българска литература при БАН за
обсъждане на дисертационни трудове (1960–1984); от СУ, БАН, ІІІ международен
конгрес по балканистика в Букурещ за участие в научни форуми (1961–1998); от
издателство „Български писател“, „Военно издателство“, СНР и др. за издаване на
книги и статии. Пощенски картички от Стефан Великов до Живка Енчева – съпруга;
от Снежина Бисерова, Светлин Русев и др. (1977); покани от СБХ и Ателието на
младия художник за изложби и събрания (1963–1984).
Автореферати от дисертации на Веселина Димова, Илия Конев, Константин
Косев, Михаила Стайнова; статии от акад. Петър Динеков, акад. Тодор Павлов;
стихотворения от Павел Матев, Леда Милева, Валери Петров и др. Планове, отчети
и доклади за работата на СБХ и на секция „Живопис“ (1974–1984).
Снимки на Петър Бонев, Люба Ивошевич, Теню Чалъков.

ВЕЛИЧ, ЛЮБА (Люба Ангелова Величкова) (1913–1996)
Ф. 1697К, 1 опис, 32 а.е., 1913–1982
Ф. 844, 1 опис, 10 а.е., 1913–1977
Родена 1913 г. в с. Борисово, Търговищко, умира 1996 г. във Виена. Завършва Музикална академия във Виена (1938). Оперна певица. Пее в оперните театри в София (1934),
Грац, Хамбург, Дрезден (1938–1944) и Виена (1944–1963).

Автобиографични (1977) и биографични (1982) бележки.
Свидетелства на Люба Велич за раждане, за образование (1913, 1933); грамоти
за заслуги от Виенската опера (1957–1975). Отзиви и интервюта за нейни концерти
в София, Братислава, Лондон, Ню Йорк и за цялостното ѝ творчество (1943–1982).
Програми и афиши за оперни спектакли (1961–1972).
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Писма до Люба Велич от Димитър Костов за уроците ѝ по музика при Георги
Златев-Черкин, за следването ѝ във Виена, за нейни гастроли в България и чужбина
(1933–1948).
Снимки на Люба Велич (1931–1943); с роднини и близки (1931–1936); с Димитър Костов (1933–1943); с Фьодор Шаляпин и хора на Софийската народна опера
(1934); с Мария Калас; с приятели от Грац (1939); в роли от „Тоска“, „Саломе“,
„Аида“ и др. (1938–1976).
Писма от Иван Михайлов до Димитър Костов за финансово подпомагане на
Люба Велич и за нейни ангажименти в операта в Грац (1934–1937).

ВЕЛЧЕВ, ВЕЛЧО ТОДОРОВ (1867–1957)
Ф. 249К, 2 описа, 190 а.е., 1888–1943
Роден 1867 г. в Пазарджик, умира 1957 г. в София. Завършва естествени науки в Женева
(1889). Публицист, политически и обществен деец. Учител в Пловдивската гимназия (1889–
1891); редактор на сп. „Лъча“ (1891–1892), в. „Прогрес“ (1892–1887), в. „Ден“ (1903–1912,
1921–1923), сп. „Летописи“ (1899–1903), „Библиотека за прочит“ (1903–1912); сътрудник
на в. „Мир“ (1894–1944), в. „Демократически сговор“ (1923–1932), в. „Слово“ (1922–1944)
и др.; директор на БТА (1901); началник на Отделението по печата при МВРИ (1902–1903).
Член на Прогресивнолибералната партия, Народната партия и на Демократическия сговор.
Народен представител в ІХ (1896–1898), ХV (1911–1912) ОНС и в V ВНС (1911).

Автобиографично изложение „Моята публицистична дейност 1891–1941 г.“
Дневник на Велчо Велчев за коалицията между народняци и цанковисти, за
изказвания на български политици и общественици, за цар Фердинанд І, за рускобългарските отношения, за македонския въпрос (1909–1928).
Спомени от Велчо Велчев за Априлското въстание и освобождението на
България; за управлението на Стефан Стамболов; за създаването на Прогресивнолибералната партия; за борбата против личния режим на цар Фердинанд; за
Балканските и Първата световна войни; за отношението към Младотурския преврат; за сръбско-българските отношения и Македония; за Конституционния блок и
Народния сговор; за идейния кръг на сп. „Лъча“ и полемиката с идеите на Димитър
Благоев, застъпени в брошурата му „Що е социализъм и има ли той почва у нас?“;
за анкетата във в. „Прогрес“ за убийството на Алеко Константинов; за Найден Геров
и неговия архив; за сътрудничеството му с Иван Вазов, Константин Величков и др.
Статии: „Болшевизмът“, „Демократическият сговор не е коалиция“, „Народът и
водачите му“, „За балканския блок“, „Югославия и България“, „Дружбата на Вазов
и Величков“, „Владимир Шишманов“ и др. (1890–1941).
Протокол от „Кървавия митинг“ в Пазарджик срещу Стефан Стамболов (1894).
Обвинителен акт против Велчо Велчев за обида и клевета на държавния глава чрез
печата (1908); преписка по делото му с Антон Страшимиров и за прекратяване на
сътрудничеството им по издаването на в. „Ден“ (1905); възвание от Велчо Велчев,
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Иван Вазов, Георги Консулов към пазарджишките избиратели; покана от редакцията
на в. „Ден“ за свикване на събрание по университетския въпрос (1907).
Писма до Велчо Велчев от Марко Балабанов, Илия Блъсков, Иван Вазов,
Константин Величков по творчески въпроси, за сътрудничество в сп. „Летописи“,
в. „Ден“, в. „България“, в. „Воля“ и др. (1902–1912); от Кирил Ботев и Венета
Ботева за смъртта на Иванка Ботева (1906); от Крунислав Геруц за посещение на
Велчо Велчев в Санкт Петербург и за славянската икономическа взаимопомощ;
от Иван Ст. Гешов за подготвянето през 1902 г. въстание в Македония; от Христо
Груев за сливането на Прогресивнолибералната партия с Народната партия (1911);
от Георги Данаилов за международния земеделски конгрес в Лозана (1898); от
Михаил Маджаров, Драган Манчов, Йордан Маринополски за книгите и публикациите на Велчо Велчев; от Григор Начович за възможностите за излизане от
тежкото положение след Балканските войни (1911–1914); от митрополит Симеон
Варненско-Преславски за недоразуменията между Васил Друмев и Георги Раковски по повод арестуването на Васил Левски през 1862 г. в Белград (1919); от проф.
Богдан Филов за цензурата в печата (1938); от дружество „Братство“ в Одеса за
отношението на Русия към България при обявяването на Първата световна война
(1914), от Съюза на руските ветерани в България, българското студентско дружество „Братство“ в Женева, от Националния комитет на македонските емигрантски
организации в България и други организации за чествания и с благодарност за
написани статии.
Спомени от Михаил Маджаров за Иван Вазов. Писма до Стефан Симеонов
от Константин Величков за творческата му дейност след напускането на МНП
(1899–1900); от Димитър Петков за партийните настроения след убийството на
Стефан Стамболов, за подготвяното съглашение с д-р Васил Радославов и за издаване на общ вестник, за поведението на народняците в НС и за коалицията им с ген.
Рачо Петров, за оставката на Иван Евстр. Гешов, за възможностите за съвместни
действия с цанковистите и др. (1897–1902).

ВЕЛЧЕВ, ВЪЛКО СТАМОВ (1859–1935)
Ф. 248К, 1 опис, 25 а.е., 1883–1935
Роден 1859 г. в Стара Загора, умира 1935 г. в София. Завършва ВА в Санкт Петербург
(1885). Военен деец. Участва в Руско-турската освободителна война (1877–1878), Сръбскобългарската (1885) и Балканската войни (1912–1913). Началник на ІІ Тракийска (1889), ІV
Преславска (1901) и VІІІ Тунджанска дивизии. Член на Висшия военен съвет (1905).

Спомени „Родът, живота и спомените ми“, „Извлечения от спомените и биографията на ген.-майор Вълко Стамов Велчев“, „Превратът и контрапревратът в
България през 1886 г.“ (1907), „Спомени и бележки по историята на ІХ пехотен
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Пловдивски полк“ (1907) и „Спомени от Сръбско-българската война през 1885 г.“
(1935).
Докладни записки от адютанта на княз Александър І Батенберг за разрешаване
на аудиенция; от канцеларията на ІХ пехотен Пловдивски полк за детронацията на
княза и полагане клетва на военните пред новото правителство (1886) и др. Телеграма от Олимпий Панов, министър на войната до военните поделения за съставянето
на ново правителство, начело с Петко Каравелов (1886); заповеди за провеждане
на военни тактически занятия (1887) и др.
Снимки на Вълко Велчев с военни след сражението при с. Драгоман (1885);
с български и руски офицери и др.; на Георги Апостолов – братовчед, загинал на
вр. Вола като участник в четата на Христо Ботев.
Статии, публикувани в периодичния печат за преврата и контрапреврата през
1886 г., за годишнина от интронизацията на княз Фердинанд и убийството на Димитър Петков (1887, 1907).

ВЕЛЧЕВ, ДОЧО ТРИФОНОВ (1914–?)
Ф. 1724К, 1 опис, 162 а.е., 1891–1984
Роден 1914 г. в с. Върбовка, Великотърновско. Завършва право в СУ. Журналист.
Работи в МТ; редактор в БТА и главен редактор на сп. „Българска фотография“.

Автобиографии (1970, 1974).
Дипломи на Дочо Велчев; удостоверения; трудова книжка; договори; членска карта от Централния дом на журналистите; указ за награждаване; отзиви и
спомени от д-р Илия Блажев, Васил Колчев, Цончо Петров и др.
Брошура от Дочо Велчев „За мирното съвместно съществуване на двете
противоположни обществени системи“; разкази: „Първата лястовичка от юг“ и
„Освободители“; статии: „Българи-интернационалисти“, „Характерът на държавните заеми при капитализма и социализма“, „За професионалното ориентиране“,
„За работническо-селска власт“, „Ленин и българите“ и др.; биографични очерци за Борис Ангелушев, Никола Габровски, Христо Кърпачев и др.; сценарий на
филм за живота и дейността на ген. Иван Винаров; анотации на снимки за фотоизложби за икономическите и културни връзки с Полша, Унгария, ГДР и др.
Писма от и до Дочо Велчев и издателство „Народен глас“ в Карл-Марксщат
за публикуване на статии по различни теми; от Клаус Байер, Емил Хунгер и Елизабет Хундт за организиране на фотоизложби и др.
Снимки на Дочо Велчев; с роднини, приятели и колеги; албум със снимки
от І конгрес на българската култура (1967); на Христо Смирненски с Радослав
Габровски, Надежда Измирлиева, Веселин Матеев и др.
Сборници: „50 години мъжки хор „Гусла“ и „Борбата на германските анти139
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фашисти (1933–1945)“; възпоменателен лист „Владимир Заимов“ (1957); карикатури от Борис Ангелушев и Александър Жендов; титулни страници на различни
книги и списания; архитектурни паметници и произведения на изкуството заснети
от немския фотограф Клаус Вернер и др.

ВЕСЕЛИНОВ, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ (1907–1979)
Ф. 832, 1 опис, 116 а.е., 1942–1979
Роден 1907 г. в с. Венковец, Софийско, умира 1979 г. в София. Завършва ветеринарна
медицина в София (1931). Военен лекар. Специализант и асистент в Института за хигиена на хранителните продукти при Ветеринарно-медицинския факултет на Хумболтовия
университет (1939–1945); работи в Института за народно здраве при МНЗ (1946–1950);
асистент в Катедрата по епидемиология на Медицинския факултет (1952–1957); ст.н.с. и
ръководител на секция при Научно-изследователския ветеринарно-хигиенен и контролен
институт (1957–1974).

Автобиография (1977).
Удостоверения на Веселин Веселинов за служебна дейност (1948); членски
книжки от НТС (1952–1978), некролози (1979) и др.
Изследвания, статии и научни съобщения от Веселин Веселинов: „Стерилизирането на месните консерви“, „Заболявания, причинени от Салмонела Бранденбург
у нас“, „Ангините в скарлантинозни огнища“, „Проучвания върху микрококите,
изолирани от месни и рибни консерви“, „Медицинската съдебна експертиза при
хранителни токсикоинфекции и бактерийни интоксикации“, „Ветеринарното дело
в България“, „Сравнителни изследвания в различните храни“, „Проблеми на ветеринарно-санитарния надзор“, „Смесени месни консерви“, „Клинично-бактериологични проучвания на дизентерията през 1952–1953 г.“, „Заболявания, причинени от
патогенни коли-бактерии у нас“, „Проучване методите за доказване стафилококов
ентеротоксин“, „Проучвания на рядко срещащи се салмонелени видове, изолирани у нас“, „Върху промените в месни и рибни консерви при съхранение“ и др.
(1942–1974); методически указания, доклади, рецензии и др.; библиография (1978).
Писма до Веселин Веселинов от проф. д-р Х. Бартелс, проф. д-р Х. И. Зинел,
проф. д-р Е. И. Кампелмахер, проф. д-р Ф. Кауфман, проф. д-р Екехарт Келтерборн,
Франц Келх, проф. д-р Л. Лайстнер, д-р Роберт Лаферти, Франк Мюлер, Фриц Орсков за микробиологични изследвания, за получаване на серуми от живи бактерии,
за проблемите на салмонелата, за провеждането на международни симпозиуми, за
обмен на специализирана литература и др. (1955–1978).
Снимки на Веселин Веселинов (1942–1974); с колеги (1968–1972).
Статия от проф. д-р М. Лерхе за хигиената на хранителните продукти (1965) и
изказване на Вл. Желев на конгрес в Хага за новости в биологията, молекулярната
генетика и др. (1969).
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ВЕСЕЛИНОВ, МЕТОДИ ДИМИТРОВ (1903–1975)
Ф. 689, 2 описа, 200 а.е., 1903–1973
Роден 1903 г. в с. Венковец, Софийско, умира 1975 г. в София. Завършва Агрономическия факултет в София (1926). Агроном. Експерт по тютюна към БЗКБ (1929–1939);
директор на Съюза на тютюневите кооперации в България (1939); технически директор на
Български държавен тютюнев монопол (1947); ръководител на Технологическия институт
по тютюна в София (1948–1950), на „Булгартабак“ (1951–1958). Професор по технология
на тютюна (1962–1968). Редактор на сп. „Тютюнев преглед“ (1931–1946) и в. „Тютюнопроизводител“ (1933–1935).

Автобиографии.
Кръщелно свидетелство на Методи Веселинов, дипломи за завършено образование, заповеди за назначавания, заявления и др. (1903–1968); отзиви и рецензии от проф. Димитър Байлов, В. Копаранов, проф. д-р Михаил Попов, ст.н.с. Вл.
Фетваджиев и др.
Спомени на Методи Веселинов: „На тютюн мирише“; монография за тютюнопроизводството в Асеновградско (1931); изследване „Тютюнът в нашия износ“;
учебник „Технология на тютюневите изделия“; статии: „Международната търговия
с ориенталски тютюни“, „Проучване химическия състав на българските цигари“,
„Кратка характеристика на българските тютюни от източен тип“, „Стандартни
класи български, съветски и ориенталски тютюни и характеристиките им“ и др.
(1957–1969); доклади за научни конференции; рецензии на книги, статии, хабилитационни трудове и др. (1950–1968); библиографска справка.
Доклади на Цветан Димитров за производството и търговията с тютюни пред
І конгрес на тютюнопроизводителите (1937); на Тодор Рашков „Сортово райониране“ (1962); на Юрдан Табаков „Регламентиране тютюнотърговията“ пред конференция на Съюза на тютюнопроизводителите (1937) и др. Снимки на участници на
конгреси, конференции и събрания на тютюневите кооперации.
Изложения, доклади, наредби, сравнителни таблици за отглеждане, използване и преработка на тютюна (1925–1963); указания, окръжни писма, доклади на
Съюза на тютюневите кооперации (1934–1947); предложения, проекти, инструкции
за създаване на Институт по тютюна (1948); тематични планове, анализи, отчети
на Централната научна-изследователска лаборатория по технология на тютюн
(1957–1962); правилници, учебни планове, програми за дейността на ВИХВП
(1958–1968) и др.
Писма до Методи Веселинов от колеги и студенти от страната и чужбина за
производството, обработката и реализацията на тютюна на вътрешния и външен
пазар (1935–1973); от тютюневи кооперации за консултации по професионални и
организационни въпроси (1939–1940); от редакции и издателства за написване на
книги, статии и рецензии (1944–1966) и др.
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ВЕТВИНОВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ (1897–1953)
Ф. 751К, 1 опис, 38 а.е., 1922–1952
Роден 1897 г. в Дряново, умира 1953 г. в София. Завършва право в СУ (1922); специализира в Париж. Юрист, писател и преводач. Съдия в София. Сътрудник на сп. „Парнас“
(1921), сп. „Хиперион“, сп. „Завети“, в. „Свободна мисъл“, „Вестник за жената“; редактор
на в. „Поповски новини“ (1924–1936).

Диплома на Йордан Ветвинов (1922); военна книжка; удостоверения за народен представител в ХХІV ОНС (1938) и за членство в СБП; членски карти и др.
Пиеси от Йордан Ветвинов: „Под кръстосан огън“ (1933) и „Родни простори“; либрето (част) „Врагове“ (1949); поема „Тая нощ не мигнаха мнозина“ (1950);
стихотворения: „Разплата“, „О, моя родна степ!“, „Мой рудничарски край“, „Светлините дневни гаснат…“ и др. (1948); доклад „Стогодишнината на Христо Ботев“
(1948) и др.
Бележки за водени от него съдебни дела; молби, пълномощни; записки по
международно частно право, по криминалистика и др.
Писма от Йордан Ветвинов до Младен Исаев за политическите убеждения на
Малчо Николов (1944); от Панчо Михайлов за отпечатване на драмата му „Бунтовна пролет“ (1947); от Константин Мутафов за негови литературни бележки; от
Малчо Николов за организираната кампания за изключването му от СБП и с молба
за съдействие (1944); от Димитър Пантелеев за литературни четения с участието
на Елисавета Багряна, Димитър Добрев и др. (1946); от Атанас Смирнов за представянето на пиесата „Бунтовна пролет“ в Дряново (1942) и др.
Календар на сп. „Светлоструй“ с портрети на български писатели (1936); поема
„Син“ от Павел Антоколски (1952) и др.

ВЕШИН, ЯРОСЛАВ ФРАНТИШЕК (1860–1915)
Ф. 878К, 1 опис, 437 а.е., 1875–1960
Роден 1860 г. във Вране, Австро-Унгария, умира 1915 г. в София. Завършва Художествена академия в Прага (1880); специализира в Мюнхен (1880–1883). Художник. Работи в
Мюнхен (1884–1897); преподавател в Рисувалното училище в София (1897–1903); художник
при МВ (1904–1915).

Автобиография (1896).
Дипломи на Ярослав Вешин за образование (1875–1888); удостоверения за
получаване на българско поданство (1902–1908); задграничен паспорт (1913);
почетни дипломи; грамоти за награждаване с български и чуждестранни ордени
и медали и др. Спомени за живота и творчеството му от Цтибор Вешин – брат,
(1938), Корнелия Вешина – съпруга, (1951), Надежда Волошка – дъщеря, (1954),
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Александър Божинов, проф. Никола Кожухаров, Елисавета Консулова-Вазова,
Константин Щъркелов и др.; отзиви и рецензии за неговото творчество в печата
от Рудолф Бергер, Кирил Кръстев, Лидия Кърджиева, Иван Люлинов, проф. Дечко
Узунов и др. (1886–1960).
Скици от Ярослав Вешин, графики, акварели и репродукции на картини с битови, ловни и военни сюжети от Словакия, Мюнхен и България (1881–1915); статия
„Протокол от юбилейно заседание на Дружеството на художниците в България“
(1906); реч за І конгрес на Съюза на южнославянските художници (1910). Каталози
от Международно изложение в Сейнт Луис (1904), Втора художествена изложба на
Съюза на южнославянските художници „Лада“ в София (1906), Юбилейна изложба
на дружество „Съвременно изкуство“ в София (1934) и Юбилейна изложба „100
години българско изкуство 1820–1920 г.“ в София (1935).
Писма до Ярослав Вешин от Никола Генадиев, за участие в художествена
изложба в Сейнт Луис, САЩ (1904); от проф. Ханс фон Петерсен – председател
на Мюнхенския съюз на художниците за Х международна художествена изложба
в Мюнхен (1909); от МНП за работата му като преподавател по рисуване (1897,
1901) и др.
Снимки на Ярослав Вешин (1886–1913); със семейството си; с негови студенти: Елисавета Консулова-Вазова, Аннета Ходина, Атанас Михов и др. (1900); на
Антонин Лхота, Александър Божинов, Светозар Хурбан Ваянски – словашки поет
и писател; Константин Величков, Владимир Ал. Гиляровски, Пенчо Славейков,
Йозеф Шмаха и др. (1876–1935).

ВИНАРОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ (1908–1986)
Ф. 1595К, 1 опис, 55 а.е., 1927–1988
Роден 1908 г. в Севлиево, умира 1986 г. в София. Завършва право в СУ и Административно-финансовия отдел на Свободния университет (1931). Икономист, юрист. Инспектор в
МНС; инспектор и началник-отдел в Дирекция „Външна търговия“ към МТПТ (1935–1942);
основател на Експортния институт в София.

Биография от Весела Винарова, съпруга (1988).
Свидетелство и дипломи на Георги Винаров за завършено средно и висше образование (1927–1931); студентска книжка; лична карта; свидетелство за счетоводна
правоспособност (1950); спомени за него от Константин Спиров Петров (1955) и др.
Отчети, стенографски протоколи, програма за дейността на Експортния институт (1935–1937, 1938); доклади, бележки за задачите и дейността на Дирекция
„Външна търговия“, промени в персонала (1938; 1941); удостоверение за назначаване уредник-стопанин на българския павилион на Близкоизточния панаир в Бари,
Италия (1938); проспект и описи на образци, декларации и др. в Дирекция „Външна
търговия“ (1939, 1941–1943). Изложение от Стоян и Юрдан Тевекелиеви и др. индустриалци против статии във в. „Отечествен глас“ и в. „Свободен народ“ (1946).
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Статии и сказки от Георги Винаров: „Към далечния север“, „Близкоизточния
панаир в Бари“, „По-важни мероприятия на Дирекцията на външната търговия през
настоящата година“, „Износ на грозде и плодове от България“, „Към източните
пазари“, „Пазарите на българските овощия и зеленчуци“, „До Лайпциг преди 100
години и днес“, „Лайпцигския пролетен панаир“, „Участието на България в есенните
панаири“; „Наръчник по износ на овощия и зеленчуци“ (1935–1941).
Писма от и до Георги Винаров, председателя и секретаря на Пловдивския мострен панаир, Радио „София“ за изнесени по радиото негови сказки (1938–1941) и др.
Снимки на Георги Винаров от панаира в Бари, Италия (1937–1939); с членове
на Пчеларското дружество и др.

ВИНАРОВА, НАДЯ (НАДЕЖДА) СИМЕОНОВА (1903–1991)
Ф. 592К, 1 опис, 5 а.е., 1925–1955
Родена 1903 г. в Русе, умира 1991 г. Учи балетно изкуство в школата при Виенската
държавна опера (1916–1924). Балерина. Солистка в оперните театри на Лвов и Катовице,
Полша (1924–1927), примабалерина в Софийската народна опера (1927–1956).

Статии и отзиви, публикувани в печата за предстоящи спектакли, юбилейни
чествания и др. (1925–1955); програми и афиши за постановки (1927–1941).
Писма до Надя (Надежда) Винарова от Рубен Аврамов, министър на културата,
Димитър Сагаев и други лица по повод честване 35-годишната ѝ творческа дейност
(1955); от Общинския театър в Русе с покана за гастроли (1928).
Портрети и снимки на Надя (Надежда) Винарова в роли от спектакли (1936).

ВЛАДИГЕРОВ, ПАНЧО ХАРАЛАНОВ (1899–1978)
Ф. 99К, 1 опис, 10 а.е., 1921–1944
Роден 1899 г. в Цюрих, умира 1978 г. в София. Завършва пиано и композиция в Академията на изкуствата в Берлин (1921). Композитор и диригент в Дойчес театър (1920–1932).
Хоноруван (1932–1941) и редовен професор (от 1942) по пиано и камерна музика в ДМА
в София.

Статии и отзиви за творчески изяви на Панчо Владигеров, публикувани в
българския и чуждестранен печат (1921–1941).
Откъси от музикални произведения: операта „Цар Калоян“, „Фантастична
поема“, пиеса за пиано и др.
Снимки на Панчо Владигеров със съпругата си; с Тодор Влайков, Константин
Гълъбов, проф. Асен Златаров, Добри Немиров, д-р Михаил Тихов и др.
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ВЛАДИГЕРОВ, ТОДОР АНДРЕЕВ (1898–1967)
Ф. 1985К, 1 опис, 239 а.е., 1914–1968
Роден 1898 г. в София, умира 1967 г. в София. Завършва право в СУ (1919); защитава
докторат по стопански и социални науки в университета Тюбинген (1924); специализира във
Факултета за държавни науки и право в Берлинския университет (1926–1927). Асистент в
Института за народно стопанство при Висшето земеделско училище в Берлин (1929–1932);
доцент по стопански науки в Берлинския университет (1932–1934); н.с. на Международния
аграрен институт в Москва (1935–1937), професор по политическа икономия във ВУССН –
Свищов (1938–1946); директор на Статистическия институт при СУ (1946–1947), редовен
професор в Агрономическия факултет при СУ (1946–1947), редовен професор във ВИИ
„Карл Маркс“ (1947–1962), зам.-директор на Икономическия институт при БАН, членкореспондент (1958), професор и научен ръководител в Института за аграрна история в
Берлин (1959–1960), началник на кабинета при Председателството на НРБ (1946–1947) и
пълномощен министър в Париж (1948–1951).

Удостоверения на Тодор Владигеров за съдимост, издадени от Софийски военен съд и от Застрахователно АД „Добруджа“ (1920–1925); адресна карта на Тодор
Владигеров от пребиваването му в Германия (1937); заповеди от МТПТ, МНП и
БАН за назначаването му във ВУССН и командироването му в Букурещ и Германия (1943–1958); поздравително слово от ВУССН при заминаването му за Париж
(1948); некролог (1968); биографични и библиографски бележки; родословно дърво
на Тодор Владигеров (1914).
Дисертация на Тодор Владигеров за присъждане научна степен доктор към
Тюбингенския университет (1923); монографии: „Концепции за планиране на
капиталистическата икономика“ (1966), „Европейска икономическа общност.
Изменения в капитализма. Теория и практика“ (1967), „Държавно-монополистическият характер на „Общия пазар“; статии: „Фиктивният капитал. Изменения в
съвременния капитализъм“ (1957), „Съвременният ревизионизъм. „Регулиращата“
роля на капиталистическата държава и икономическите кризи“ (1958), „Борсовият
крах“, „Европейската стопанска „общност“ и Западна Германия“, „Общият пазар –
възел на капиталистически противоречия“, „Англия не е зряла за Общия пазар“,
„Западните селяни в клещите на Общия пазар“ (1960), „Интеграцията е прикритие за
хегемония“ (1965) и др.; рецензии от Тодор Владигеров на трудове на Тодор Кънчев,
Ана Балтаджиева, Тотко Николов, Делчо Порязов, Тодор Минков, Евгени Каменов
и др. (1962–1966); лекции: „Капиталистическият цикъл“, „Десет години Римски
договор за ЕИО. Общ пазар“ (1962, 1966); доклади: „Концепции за либерализиране
на капиталистическата външна търговия и международното икономическо сътрудничество“ (1966), „Възможности и граници на капиталистическото планиране“ и др.
Писма от и до Тодор Владигеров и Кирил Димитров за издаване на книгата
му „Фиктивният капитал“ (1954); от и до Вела Луканова за предстояща лекция на
Тодор Владигеров в БНБ (1958); от и до Йохан Шмид с предложение за сътрудничество с Германската академия на науките (1957); от и до ДИ „Наука и изкуство“ за
труда му „Аграрно-икономически учения“ (1955) и др.; до Алфред Лемниц с молба
за мнение за изпратения му научен труд (1957); до Роберт Наум за изпратените си
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научни трудове по политикономия на социализма (1957); до Председателя на БАН
със сведения за научната работа, средата и условията в Германската академия (1959);
до книгоиздателството на БАН за предадена рецензия за акад. Георги Наджаков
(1959); от Чавдар Беязов с благодарност за добрите отзиви за дисертацията му
(1953); от Христо Вакарелски с благодарност за изпратения си труд „Аграрните
отношения в България“ (1942); от Мартин Дьоринг за преживяните ужаси в нацистките концлагери (1946); от университета „Георг Аугуст“ с покана да изнесе доклад
(1942–1943); от Университета в Мюнхен за участието му в семинар по икономика
(1964); от СНР с покана за участие в конференция по европейска безопасност и
сътрудничество (1967) и др.
Снимки на Тодор Владигеров с членове на Висшия стопански съвет (1941);
с негови колеги.
Бюлетин на Националния комитет за защита на мира (1967). Некролози на
Андрей Владигеров – баща (1934), Василка Владигерова – майка (1937) и на Иван
Паунчев (1945).

ВОЛЕН, ИЛИЯ (Марин Христов Стаменов) (1905–1982)
Ф. 756К, 1 опис, 32 а.е., 1917–1960
Роден 1905 г. в с. Ъглен, Ловешко, умира 1982 г. Завършва Духовната семинария в
София (1927). Следва славянска филология в СУ (1931–1934). Белетрист и драматург. Редактор на сп. „Детско знаме“ (1935–1936); чиновник и библиотекар в издателство „Български
писател“ (1951–1961); зам.-главен редактор на сп. „Септември“ (1962–1966).

Дипломи за основно образование.
Пиеси от Илия Волен: „Изкупление“ (1945–1946) и „Разрушеното гнездо“
(1959); разкази: „Сините камъни“, „Бащини грижи“, „Огънят на залеза“, „Райска
усмивка“, „Нова година“ и др. (1947–1953); статии: „Към Вазов“, „Писател – ентусиаст“, „В служба на човека“, „Един начин на писане“, „Какво видях на фестивала
в Букурещ“ и др.
Писма от и до Илия Волен и Вили Цанков за поставянето на пиесата „Вълчи
времена“ в Бургас (1958); до Елин Пелин за впечатленията си от разказите му
„На оня свят“, „Старият вол“, „На браздата“, „Ветрена мелница“ и др. (1947);
от Владимир Василев за сътрудничество в сп. „Златорог“; от Атанас Далчев за
превода на „Тартюф“; от Асен Разцветников за престоя си във Франция и др.; от
Стоян Загорчинов, Ангел Каралийчев, Димитър Константинов, Николай Нинов и
др. по литературни въпроси (1935–1958); от БАН за награждаването му с парична
премия за активна писателска дейност (1938); от читалище „Искра“ в Казанлък за
получаване разрешение за поставяне на пиесата „Изповед“ и др.
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ВОЛНИЙ, ИВАН АТАНАСОВ (1887–1980)
Ф. 571К, 2 описа, 222 а.е., 1887–1982
Роден 1887 г. във Варна, умира 1980 г. в София. Завършва основно образование.
Журналист, театрален самодеец. Редактор на в. „Варненско ехо“ (1920) и в. „Български
журналист“ (1943); сътрудник на сп. „Будилник“, сп. „Барабан“, сп. „Хоро“, в. „Варненски
новини“, в. „Пладне“ и др. Секретар на Съюза на професионалните провинциални журналисти (1926–1930) и на Федерацията на столичните и провинциалните журналисти (1936).

Автобиографични бележки (1972).
Кръщелно свидетелство на Иван Волний, лични карти, грамоти, некролози и
др.; статии и съобщения от Петър Панев, Стоян Захариев и др. за творчески изяви
и юбилейни чествания на Иван Волний.
Спомени от Иван Волний за Георги Бакалов, Христо Смирненски, Йосиф
Хербст и др.; едноактни пиеси; стихотворения, пътеписи, очерци, статии, разкази,
фейлетони, анекдоти, публикувани в пресата. Покани и афиши за театрални постановки, юбилейни чествания и др.
Писма до Иван Волний от Боян Боев за културния живот в София; от Кирил
Буюклийски за намерението му да организира карикатурна изложба във Варна
(1928); от Димитър Б. Митов за сътрудничество във в. „Литературен глас“ (1928);
от Христо Недялков за написване спомени за Йосиф Хербст (1959); от Коста Д.
Паница за публикуване на негово съобщение във в. „Варненски новини“ (1929)
и др.; поздравителни телеграми за юбилейни годишнини; покани от читалища за
участие в концерти, театрални представления, литературни четения и др.
Снимки на Иван Волний; със семейството му, колеги, приятели и др. (1916–
1972); негови карикатури от Кирил Буюклийски (1928).

ВОРОБЬОВА, АННА МИТРОФАНОВА (1898–1985)
Ф. 1729К, 1 опис, 90 а.е., 1925–1987
Родена 1898 г. в Киев, умира 1985 г. в София. Балерина, балетмайстор, балетен педагог.
Учи в школата на Бранислава Нежинска (1919) и ръководител на школата (1921). Играе в
театър „Шатле“ в Париж (1923), в Миланската скала (1924–1926), солистка в Руската опера
в Париж (1930–1932), Марсилската опера (1933), прима балерина в Софийската народна
опера (1933), основателка на частна балетна школа (1934).

Автобиография (1944).
Статии и очерци за Анна Воробьова (1972–1987); некролози от Пловдивската
народна опера; съболезнователни писма и телеграми от балета на Руската народна
опера по повод смъртта ѝ (1985).
Контракти на Анна Воробьова и Театралното общество на Южна Америка за
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участие в балетни постановки (1925–1931); рецензия от Стефан Босилков за участие на Анна Воробьова в постановка на Народната опера; афиши на Софийската
народна опера и Миланската скала за балетни постановки с участието на Анна
Воробьова (1927–1929); програми на Старозагорската народна опера за балетни
спектакли с балетмайстор Анна Воробьова (1936–1946) и др.
Писма до Анна Воробьова от Александър Занков – съпруг за работата му в
студиото на проф. Фердинандо Венлим, за балетен спектакъл; от Вера Воробьова
за подготовката на нейни ученички.
Снимки на Анна Воробьова (1984); с Александър Занков (1927–1930); със
синовете ѝ (1941–1960); с балерини и балетисти.

ВУТИМСКИ, АЛЕКСАНДЪР (Александър Коцев Вутов) (1919–1943)
Ф. 872К, 1 опис, 10 а.е., 1936–1944
Роден 1919 г. в Своге, умира 1943 г. в Сурдулица, Югославия. Следва класическа
филология в СУ (1938). Поет. Сътрудник на сп. „Златорог“.

Статия „А. Вутимски“ от Богомил Нонев (1944).
Стихотворения от Александър Вутимски: „Туберкулозни“, „Каменари“, „Затвор“, „Скитници“, „До кога“, „Участ“, „Спомените на един мечтател“, „Парад“,
„Нощи на улицата“, „Звездите“ и др. (1936–1937); философски бележки.

ВЪЛЕВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ (1885–1965)
Ф. 912К, 1 опис, 47 а.е., 1926–1941
Роден 1885 г., умира 1965 г. Главен секретар в МТПТ (1930–1931) и директор на Дирекцията на труда и обществените осигуровки (1931–1932). Член на Върховния съвет на
труда (1932).

Заповеди за назначения на Георги Вълев (1930–1939).
Доклад за дейността на Дирекцията на труда и обществените осигуровки пред
Върховния съвет на труда (1932); изложение по ревизиране пенсиите за злополуки
(1933); проект за повишаване заплатите на работниците в страната (1940); бележки
по конвенции приети от Международна конференция на труда в Женева (1930) и др.
Статии от Георги Вълев „Бунтарският конгрес на лекарите“, „Бойкота на лекарите срещу фонд „Обществени осигуровки“, „Обществените осигуровки“, „Един
доклад, който подведе министъра на търговията“ и др. (1932–1933).
Наредби и информации от МТПТ за хигиената и безопасността на труда, за
правата и задълженията на лекарите, за пенсионирани работници при фонд „Об148
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ществени осигуровки“, за последиците от стачките и др. (1931–1932). Изложения,
отчети, докладни записки и др. от Дирекция на труда и обществените осигуровки
за постъпили преписки за пенсиониране по инвалидност и старост, приходи и разходи, отпуснати суми за пенсии и обезщетения, изплатени средства за медицинска
помощ, настаняване на работа и др. (1926–1932).
Снимки на участници в ІХ и Х сесии на Върховния съвет на труда (1932, 1940).

ВЪЛЕВ-БОСЯКА, МАТВЕЙ (Димитър Христов Вълев) (1902–1944)
Ф. 882К, 1 опис, 20 а.е., 1921–1937
Роден 1902 г. в Ямбол, убит 1944 г. при с. Бугарени, Македония. Следва журналистика
в Берлин (1923–1930). Белетрист и публицист. Емигрант в Южна Америка (1931–1934).
Редактор на в. „7 дни“ (1935) и съредактор на сп. „Сердика“ (1941–1942); сътрудник на сп.
„Червен смях“ (1920–1923), сп. „Българан“ (1921–1923), сп. „Маскарад“ (1922–1923), сп.
„Нарстуд“ (1924–1926), в. „Щурец“ (1934–1944), в. „Кормило“ (1935–1936), в. „Литературен
час“ (1935–1940) и др.

Разкази от Матвей Вълев-Босяка: „Приказка“, „Коледа“, „Пътник“, „В кафенето“, „Слънцето“ и др. (1923–1936); статии: „Екватор“, „Един спомен“, „Бразилия“,
„Столица София“, „Новият град – градина“ и др. (1921–1936); репортажи: „Къде
летувахте?“, „Нашата улица“, „Дрехи за бедните“ и др. (1936–1937); хумористични
произведения и др. публикувани в периодичния печат.

ВЪЛКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (1928–1990)
Ф. 1063, 1 опис, 143 а.е., 1944–1990
Роден 1928 г. в с. Сухаче, Плевенско, умира 1990 в София. Завършва ВА в София.
Военен деец, журналист, историк, полковник. Офицер в БНА (1950–1971); отговорен секретар и зам.-главен редактор на в. „Антени“ (1971); д-р на историческите науки (1983).
Заслужил деятел на културата.

Биографии на Георги Вълков (1990).
Дисертация „Българското опълчение. Формиране, бойно използване, историческа съдба“ (1982); монографии „Диалогът Паренсов – Батенберг“ (1971), „Руските
учители на българското войнство“ (1977), „И Европа им се възхити“, „От Аляска до
Хавайските острови“ (1979); студии и статии за Руско-турската война 1877–1878 г.,
за историята на българското опълчение, за Сръбско-българската война 1885 г.,
за Втората световна война и партизанското движение в България 1941–1944 г.
(1967–1986); рецензии и отзиви от Георги Вълков за научни публикации на Р. Т.
Аблова, Константин Косев, проф. Йоно Митев и др. (1971–1989); статии и очерци
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по обществено-политически и социално-битови проблеми; рецензии от проф. Йоно
Митев, проф. Веселин Хаджиниколов, проф. Ангел Веков, проф. Витка Тошкова и
др. за научни трудове на Георги Вълков (1971–1988).
Снимки на Георги Вълков; с офицери и колеги в редакциите на в. „Народна
армия“ и в. „Антени“; с акад. Веселин Хаджиниколов, акад. Илчо Димитров и др.
(1948–1988); снимки на български офицери, загинали в Сръбско-българската война
1885 г. и на паметници на загинали български войници и офицери.

ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ (1903–1977)
Ф. 1019, 1 опис, 37 а.е., 1942–1977
Роден 1903 г. в с. Малък чардак, Пловдивско, умира 1977 г. Завършва Тимирязевската селскостопанска академия (1931). Агроном. Политемигрант в СССР (1922–1944).
Преподавател и декан на агрономически факултет и директор на учебно-опитни станции
в СССР (1931–1944). Завеждащ стопански отдел в НС на ОФ (1947); главен директор на
ДЗС; съветник по висшето агрономическо оборудване в КНИК (1949); зам.-министър на
земеделието (1958); доцент по организация на социалистическите селскостопански предприятия (1951); професор (1954).

Автобиографии (1942–1969).
Съобщение и сведение от ОК на ОФ и ГК на БПФК, София за награждаването
на Димитър Вълков с орден „9 септември 1944 г.“ (1944–1968); преписка между
Димитър Вълков и Президиума на НС за процедурата по брака му с Ана В. Ниченуркова (1953–1954). Заповеди, командировъчни от Тимирязевската академия,
Народния комисариат на зърнените и животновъдни совхози на СССР за участие във
възстановяването на учебното стопанство „Дубна“; за назначаването му за директор
на Московския областен земен отдел; за директор на зърнените и животновъдни
совхози на СССР (1937–1945); указ на Президиума на НС, заповеди на МЗ и КНИК
за назначаването на Димитър Вълков за главен директор на ДП ДЗС, съветник на
Селскостопанската академия „Г. Димитров“, зам.-министър в МЗ и др. (1947–1950).
Доклади на Димитър Вълков до МС и МЗ за проучванията му за използване
язовирната вода за напояване и мерките по опазване на добитъка в Бургаски окръг;
за подобряване управлението на селското стопанство, организацията на труда и
др. (1948–1951).
Писмо до Димитър Вълков от министерството на селското стопанство на СССР
с покана да посети УзССР (1977).
Снимки на Димитър Вълков; със съпругата му.
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ВЪЛКОВ, ИЛИЯ ИВАНОВ (1883–1967)
Ф. 1616К, 1 опис, 13 а.е., 1915–1980
Роден 1883 г. в Карлово, умира 1967 г. Индустриалец. Основател и собственик на
събирателно дружество „Иван Вълков и Сие“ и вълнено-текстилна фабрика в Карлово.

Биографична справка от енциклопедия „България“ (1980); спомени от Илия
Вълков за живота и дейността си като основател на вълнено-текстилна фабрика в
Карлово (1962).
Писма от Илия Вълков до Христина Вълкова – съпруга по лични въпроси
(1916).
Снимки на Илия Вълков (1938–1942); със семейството му; с близки и познати
(1931–1950); на Христина Вълкова и със сина им (1915–1932); на фабриката на
Илия Вълков в Карлово (1939).

ВЪЛЧАНОВ, ВАСИЛ ПЕТКОВ (1923–2005)
Ф. 28А, 1 опис, 54 а.е., 1947–1990
Роден 1923 г. в София. Завършва архитектура в Държавната политехника. Архитект.
Ръководител-група, началник производствен отдел в „Софпроект“; зам.-директор на НИГА;
директор на научна дирекция и първи зам.-директор на НИПИГА; хоноруван преподавател,
професор (1976), ръководител на катедра „Жилищни сгради“ във ВИАС.

Автобиографични бележки (1990).
Библиография на научните трудове на проф. Васил Вълчанов, списъци на
по-значими обекти по негови проекти, на заемани длъжности, на награди и др.
(1947–1986). Писмо от Васил Вълчанов до деканата на Архитектурния факултет
при ВИСИ за кандидатурата му за ст.н.с. І ст. (1975). Доклад на ректора на ВИАС до
КНТПВО за утвърждаване избора на Васил Вълчанов за редовен професор (1976).
Протокол от заседание на Научния съвет при НИГА за приемане разработката
на Васил Вълчанов и Ст. Антова „Съдържание и архитектурно решение на жилищни
сгради за стари хора“ (1970). Проекти на Васил Вълчанов за гастроном-сладкарница
в ж.к. „Ленин“ и за параклис; снимки на проектирани от него обекти: „Тексим“, ж.к.
„Ленин“, „Дом на съветите“, училище „Сергей Румянцев“, ресторант „Ропотамо“
и др. в София; кинотеатъра в гр. Марица, автотуристически комплекс „Тракийски
конник“ в с. Поповица и др. (1964–1976). Статии, доклади и рецензии от Васил
Вълчанов „Роля и задачи на архитектурата при устройството на селищните системи“,
„Развитие на жилищното строителство в НРБ“ и др. (1977); „Оптимална етажност
на жилищните сгради“ и „Съдържание и архитектурно решение на жилищни сгради
за стари хора“; експертиза на Васил Вълчанов на проектни разработки за „Дом за
възрастни хора“.
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Снимки на Васил Вълчанов; с Дечко Узунов; с участници в конгреси и симпозиуми на архитектите в София, Москва, Буенос Айрес и Братислава; с негови
колеги на посещение в Куба (1942–1982).

ВЪЛЧАНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ (1901–1962)
Ф. 704К, 2 описа, 53 а.е., 1901–1963
Роден 1901 г. в Стара Загора, умира 1962 г. в София. Завършва гимназия в Стара Загора
(1919). Деец на БЗНС. Работи в ДСГОП (1922); зам.-окръжен управител в Хасково (1923).
Съден като ръководител на Септемврийското въстание в Харманлийско (1923). Член на
Върховния съвет на БЗНС (1925). Редактор на в. „Земеделски народен глас“ (1928–1931) и
помощник-редактор на в. „Земеделско знаме“ (1931–1934).

Автобиография (1961, 1962).
Кръщелно свидетелство на Иван Вълчанов; удостоверения, заповеди, некролози и др.; писмо от Иван Тенев до ПП на БЗНС за политическата му дейност през
1923–1925 г.
Спомени от Иван Вълчанов „Преломен исторически момент – страница от
събитията около и във връзка с Деветоюнския фашистки преврат 1923 г.“; отзив
от Борис Попов за книгата. Спомени и статии за Иван Вълчанов от Митак Делев,
Кирил Динков, Димитър Костов и Петър Минчев.
Писма от Иван Вълчанов до Атанас Гогов, Гочо Грозев, Марко Добрев, Антон
Дулев, Гочо Минев, Петър Минчев, Йоно Митев, Нико Станков и др. за подготовката,
провеждането и участниците във въстанието в Харманлийско след Деветоюнския
преврат 1923 г. (1944–1957).
Снимки на Иван Вълчанов с Александър Стамболийски, Петър Янев, Крум
Попов, Георги Трайков и др.; на Атанас Гогов, Антон Дулев, Димитър Костов,
Теодор Янков и др.

ВЪЛЧАНОВ, ХАРАЛАМПИ ПЕТЕВ (1879–1958)
Ф. 527К, 1 опис, 79 а.е., 1880–1958
Роден през 1879 г. в Севлиево, умира 1958 г. Завършва право в СУ; специализира
финанси и административни науки в Италия. Юрист. Учител в Севлиево, мирови съдия в
Кнежа и в Каварна, адвокат, началник-отделение в МФ, съветник във Върховната сметна
палата, преподавател по финанси и административни науки. Депутат във V ВНС (1911).

Автобиографични бележки (1949–1953).
Кръщелно, венчално и училищни свидетелства на Харалампи Вълчанов
(1880–1942).
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Писма до СУ, препис от заповед на МНП, възражение по повод уволнението
му като хоноруван преподавател в университета (1947).
Опис на документи и писма за дарение на музея в Севлиево (1950). Опис,
библиографска справка, бележки, грамоти, писма и др. във връзка с подарени
от Харалампи Вълчанов архивни материали за Априлското въстание на музейна
сбирка в с. Кръвеник, Ловешко (1953–1956). Преписка с ОДА–Велико Търново и
ОДА–Плевен и рецензия от проф. Александър Бурмов за откупуване и съхраняване
на труда му „Севлиевското прибалканско въстание 1876 г.“ (1956). Писма от и до
П. Цачев, Окръжния народен музей в Плевен и други за събиране документални
материали за историята на Севлиевско и Плевен (1956). Спомени от Стефан Пешев,
Христо Ц. Устабашиев и др. за участието им в Априлското въстание.
Писма от и до Харалампи Вълчанов, М. Мичев и др. за издирване материали и
отпечатване на труда му за историята на Севлиевско; до проф. Александър Бурмов,
проф. Димитър Косев, акад. Тодор Павлов за издаване на труда му за Априлското
въстание (1954–1955).
Снимка на севлиевски жители (1884).

ВЪЛЧЕВ, БОРИС АНГЕЛОВ (1901–?)
Ф. 746К, 1 опис, 85 а.е., 1914–1961
Роден 1901 г. в Никопол. Завършва Софийския медицински факултет (1925). Лекар.
Специализира авиационна медицина в Рим и Прага. Лекар във въздушни войски (1927–1944);
началник на Авиомедицинския отдел при ВВС (1945–1951).

Автобиография (1961).
Зрелостно свидетелство на Борис Вълчев (1914); студентска книжка (1920–
1925); удостоверение за прослужено време (1926–1944); грамоти за награждаване с
ордени и медали (1932–1961); членски карти от ОРПС, ДОСО и СБСД (1947–1953).
Трудове на Борис Вълчев: „Здравето на летеца“, „Авиационна хигиена“, „Физиология и хигиена на летеца“ и др. (1929–1957). Доклади на чуждестранни учени
за ролята на авиацията в санитарната помощ (1937–1938).
Писма до Борис Вълчев от лица с благодарност за лечението им; от МВРИ
(1929), от Военносанитарната служба (1933), от Централния институт за военновъздушни медицински изследвания във Варшава (1934), от Българския аероклуб
(1934), БЧК и др. български и международни организации във връзка с работата
му (1933–1952).
Албум на Борис Вълчев; снимки на самолети и самолетни катастрофи, на
летища и др. (1926–1933).
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ВЪРБАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ (1901–?)
Ф. 102А, 1 опис, 292 а.е., 1901–1986
Ф. 1587К, 1 опис, 15 а.е., 1940–1986
Роден 1901 г. в Елхово. Завършва строително инженерство в Ганд, Белгия (1932).
Инженер. Районен инженер по водопровод и канализация в Горна Джумая (1936); член на
комисията по приемане източната част на Южна Добруджа при присъединяването ѝ към
България (1940). Ръководител катедра „Водопровод и канализация“ (1948), професор, ректор
на Варненския държавен университет (1951); декан на Хидротехническия факултет при
ИСИ (1952); председател на Научно-техническия съвет и на ВАК по технически геологогеографски науки (1956–1964); ръководител на секция „Санитарнотехническа експертиза“
към Световната здравна организация (1979).

Автобиографии (1958–1986) (ф. 102А).
Кръщелно свидетелство; диплома за завършено висше образование; удостоверение за самоличност, лична карта, задграничен паспорт; грамоти; предложение
и заповеди за назначаване и удостояване с ордени и звания на Димитър Върбанов
(1901–1986) (ф. 1587К, ф. 102А).
Заповеди за назначаване и освобождаване на Димитър Върбанов като хоноруван и извънреден професор в Хидротехническия факултет на Държавната политехника (1950–1970) (ф. 102А).
Хабилитационен труд за професура; статии, доклади, рецензии, експертизи
и др. на Димитър Върбанов по въпросите на водоснабдяването, канализацията,
методите за пречистване и използване на отпадъчните води (1948–1976) (ф. 1587К,
ф. 102А).
Писма от и до Димитър Върбанов и Световната здравна организация и ЮНЕСКО за обучението на инженерните кадри, за преработката на отпадъчните води,
за структурата на Световната здравна организация и др. (1968–1972) (ф.102А).
Снимки на Димитър Върбанов; със съученици и състуденти; от конференции,
конгреси и симпозиуми (1924–1986). Снимки на хидрообекти (1936–1971) (ф. 102А).

ВЪРБЕНОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ (1884–1954)
Ф. 387К, 1 опис, 35 а.е., 1914–1935
Роден 1884 г. в Плевен, умира 1954 г. Завършва право в СУ. Съдия, адвокат, политически деец. Член на Народнолибералната партия, народен представител, министър на
правосъдието (1931, 1932).

Ръкописи на Димитър Върбенов за произхода на населението в Македония;
статия „Мир чрез църквите“; рецензия за романа на Любомир Бобевски „Лъвовете
на Балкана“; бележки за стопанското и политическото положение на България и за
партийните борби в правителството на Народния блок (1931).
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Писма до Димитър Върбенов от Георги Петров – министър на търговията,
промишлеността и труда по служебни въпроси (1931–1934); от Христо Устабалиев – ръководител на организация „Велика България“ за детрониране на цар Борис
ІІІ (1931–1934); от Видинския окръжен управител, застрахователни дружества за
назначавания и премествания на работа, изплащане на застраховки, сметки и др.

ВЪРГОВ, ХРИСТО ВАСИЛЕВ (1874–1952)
Ф. 351К, 2 описа, 640 а.е., 1880–1952
Роден 1874 г. в с. Аджар, Пловдивско, умира 1952 г. в София. Завършва Киевската
духовна академия (1903). Учител, журналист. Преподавател в Педагогическото училище
в Казанлък (1903–1905) и във Военното училище (1905–1906); помощник-директор на І
мъжка гимназия (1920–1924). Редактор на сп. „Из живота“ (1908–1911), сътрудник на сп.
„Благовестител“, сп. „Църковно възраждане“, сп. „Демократически преглед“, в. „Съветник“,
в. „Епоха“, в. „Мир“, в. „Духовна пробуда“ и др. Член на СБЖ.

Автобиография (част); биография (част).
Дипломи, лична карта, удостоверения на Христо Въргов за стаж, служебни
бележки, заявления и др.; отзиви и рецензии за дейността му, публикувани в печата
от Христо Гяуров, М. Йосифов, Гео Крънзов, А. Х. Чуруков и др.
Спомени от Христо Въргов: „Григорий Начович и погромът на България
през 1913 г.“, „Методий Кусевич“ и др.; статии: „Освобождението на България“,
„Религия, просвета и култура“, „Петдесет години от освобождението на руските
селяни“, „Християнството и свободната съвест“, „Държавната власт през вековете“, „Отношенията между Русия и Франция през ХІХ и ХХ в.“, „Какви реформи
са нужни в БПЦ“, „Проблема за престъпленията и наказанията“ и др. (1907–1952);
преводи на статии от руски и чешки автори; речи, доклади, беседи, сказки и др.
Писма до Христо Въргов от Александър Георгиев за реформите в БПЦ (1909);
от митрополит Гервасий Сливенски с поздравления за активната църковна и просветна дейност; от Стефан Гунчев за свикване на богословски конгрес в България и
др. (1906–1908); от Александър Людсканов за увеличаване бюджета на Екзархията,
приемане на ученици-стипендианти от Македония в България (1880); от свещ. П.
Тулешков от Велико Търново за избирането на делегати за църковно-народния
събор в София (1921) и др.; от Св. Синод за отпускане на стипендия за следване
в Московската духовна семинария (1890); от Дружеството на българските публицисти и писатели за изнасянето на беседи из страната, за почетно членство и др.
(1923–1942); от МВРИ за включването му в Комисията по църковно-народния събор
(1942); от читалища с покана за изнасяне на лекции и др.
Снимка на Христо Въргов с читалищни дейци от Добрич (1940).
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ГАБЕ, ДОРА ПЕТРОВА (1888–1983)
Ф. 1771К, 2 описа, 1389 а.е., 1850–1983
Родена 1888 г. в с. Харманлък, Добричко, умира 1983 г. в София. Завършва френска
литература в Гренобъл (1907). Поетеса. Сътрудник на сп. „Демократически преглед“, сп.
„Мисъл“ (1905), сп. „Златорог“ (1920); редактор на „Библиотека за малките“ (1926) и на сп.
„Прозорче“ (1939); завеждащ отдел „Културни връзки с чужбина“ в МПроп (1945); съветник по културните въпроси в Българското посолство във Варшава (1949). Съосновател на
Българския ПЕН-клуб (1927); член на Националния комитет за защита на мира, на Комитета
за балканско сътрудничество, на СБП.

Автобиография.
Кръщелно свидетелство на Дора Габе; диплома (1907); удостоверение за брак
(1942); декларация за еврейски произход (1942); завещание (1973). Дипломи, укази,
грамоти от МС на Полша, от НС на НРБ, от Всемирния съвет на мира и други за
удостояването ѝ със звания, ордени и награди (1927–1982). Членска карта от ПЕНклуба (1932); данъчни книжки, декларации, нотариални актове, пенсионни документи и др. Поздравителни адреси по повод нейни юбилейни чествания (1968, 1978);
статии, отзиви и съобщения от проф. Боян Пенев, проф. Александър Балабанов,
Людмил Стоянов, Анна Каменова, Леда Милева и др. за живота и творчеството ѝ
(1911–1972). Стихове, разкази, статии, посветени на Дора Габе от Младен Исаев,
Леон Ламуш, Орлин Орлинов, Лев Отанин, Никола Папас и др. (1928–1980).
Тетрадки и бележници от Дора Габе с впечатления и интервюта от пътуванията
ѝ в Москва, Баку и Гърция (1947, 1951), с размисли и бележки за литературното
творчество.
Поеми от Дора Габе: „Вела“, „Добруджа“ „Дунавска балада“, „Космонавти“
и др.; тетрадки със стихотворения; романи: „Златна земя“, „Мълчаливи герои“,
„Малкият добруджанец“, „Някога“ и др.; разкази: „Герои“, „Икона“, „Катеричката“,
„Часовник“, „Кирпичената къщичка“ и др.; пиеси: „Корейски деца“, „Новогодишна
среща“; сценарий „Мълчаливи герои“; статии и изказвания за Мара Белчева, Христо Ботев, Иван Вазов, Жак Дюкло, Андре Стил, за изкуството, по повод различни
чествания, юбилеи, конгреси и др.; спомени за Йордан Йовков, Ангел Каралийчев,
Янис Рицос, Пенчо Славейков, Пейо К. Яворов и др.; редакторски бележки, рецензии; преводи на произведения от полски, чешки, хърватски, руски и френски автори
(1918–1978). Статии, разкази и стихове от Дора Габе в превод на чужди езици;
рецензии от български, френски, полски, чешки и руски автори за творчеството ѝ;
библиографии на публикациите ѝ.
Изказвания, доклади, беседи от Дора Габе за полската култура, за създаването
на Полско-българското дружество, за Международната детска асамблея, за влиянието на съветската литература и др. Устав, програма и отчет за дейността на СБП
и на детската секция към него (1976–1980). Програми от заседания на международния ПЕН-клуб, списъци на неговите членове, на английската, югославската и
международната му секции (1959, 1965).
Писма от Дора Габе до Бела – сестра за впечатленията ѝ от Берлин, Виена,
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Краков, за преживените бомбардировки и др. (1905–1949); до Боян Пенев по творчески и лични въпроси (1906–1928); до Йордан Стубел за лекциите си в Прага
и Бърно (1931); до Янис Рицос и др. творци с мнение за новоиздадени книги и
др.; до Константин Федин с отзив за книгата му „Градове и години“; до СБП, в.
„Литературен фронт“ за публикации (1906–1979); от Бенжамин Ардити с молба за
биографични сведения за включването ѝ в енциклопедия на писателите с еврейски
произход (1950); от Елисавета Багряна за пътуванията си в Берлин, Париж, Рим
(1948, 1968); от Олга Бакърджиева-Баксова с отзив за преводите ѝ на чешки език
(1948); от проф. Александър Балабанов за творческите си търсения и за работата
на международния ПЕН-клуб (1918, 1935); от Мара Белчева за състоянието си
след смъртта на Пенчо Славейков и за пътуването си в Гърция; от Жан Болиен за
впечатленията си от България (1972); от Луис Габе за родословното дърво на рода
Габе (1969); от Веселина Геновска за работата си в Българския център в Прага
(1948, 1959); от Иван Вазов, акад. Петър Динеков, Елин Пелин, Камен Зидаров,
Светозар Игов за публикации, творчески изяви и др. (1921–1973); от Йордан Йовков за конфликта си с ген. Иван Вълков и уволнението си (1923); от д-р Кръстьо
Кръстев за работата на Мара Белчева и Боян Пенев по преводите на стихотворенията
на Пенчо Славейков (1914); от Ана Хемпстейд-Бренч за избирането ѝ за член на
Международната организация за поезия (1933); поздравителни картички от Николай
Лилиев, Павел Матев, Вера Мутафчиева и др. за юбилейните ѝ чествания и новите
ѝ публикации; писма от СБП, Съюза на руските писатели, от български и чужди
издателства и списания за издаване на нейни произведения, за участие в творчески
срещи и конференции (1918–1983).
Снимки на Дора Габе със семейството ѝ, със съученици, с членове на ПЕНклуба, от литературни чествания, юбилеи, с писатели и художници, от пътувания
в чужбина.
Дневник на Боян Пенев (1902–1919); негови монографии, статии и библиография; статии и рецензии за творчеството му (1927–1977). Албум със снимки от
Швейцария (1914). Писма от и до Боян Пенев и Мара Белчева (1920); от д-р Кръстьо Кръстев, Вера Харитонова и др. по творчески въпроси (1907–1917); писмо от
Пейо К. Яворов до Петко Росен (1905); писма от Петко Р. Славейков до Никола
Коюв (1850–1866) и др.

ГАБЕ, ПЕТЪР ИЗРАЕЛЕВИЧ (1857–1927)
Ф. 137К, 2 описа, 556 а.е., 1872–1951
Роден 1857 г. в Елисаветград, Херсонска губерния, умира 1927 г. в София. Общественик, журналист. Преселник в България (1884); български поданик (1891). Сътрудник на
в. „Мир“, в. „Воля“, в. „Радикал“, в. „Балканска зора“, в. „Свобода“, в. „Независимост“, в.
„Буря“, в. „Народ“, в. „Ден“ и др.

Свидетелство на Петър Габе за завършен трети клас (1872); за постъпването
му като опълченец в Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. (1878);
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удостоверение за българско гражданство (1891); съобщение в печата за смъртта му,
съболезнователни телеграми и надгробно слово от Петър Тодоров (1927). Спомени
за Петър Габе от Петър Господинов и от Бела Габе-Казанджиева (1927, 1951) и др.
Обвинителен акт и отговор-изложение от Петър Габе пред Пловдивския съд
за статиите му против лихварството (1893).
Анкета „Румъния и България“ под уредничеството на Петър Габе, писмо и
разрешение от МВРНЗ за издаването и разпространението ѝ (1917–1918). Книги,
брошури и статии от Петър Габе „Добруджанският въпрос в неговата същност“,
„Заселването на Добруджа“, „Извънредната добруджанска комисия“, „Що е Демократическият сговор и как ще свърши“, за лихварството в България след Освобождението, за последиците от войните и бежанския проблем, за политическите
партии и БЗНС, за търговските договори на България; спомени за Никола Генадиев
(1889–1926).
Изложения и писма от лица до МС по добруджанския въпрос, за румънскобългарските отношения и др. (1913–1917); за данъчното облагане и за търговията
на България в началото на XX век, за задълженията на България след Балканските
войни, за продоволствената криза след Първата световна война, за дейността на
ДСГОП, по бежанския въпрос, за заселването на еврейски семейства в България;
позиви, апели за положението на българите в Добруджа (1913–1919).
Писма от и до Петър Габе и Янко Сакъзов за мнението на Димитър Благоев
и Спиро Гулабчев за социалдемократическите списания и др. (1891, 1925); до ген.
Радко Димитриев за военната служба на откупилите се (1913); от С. Берскет за
впечатленията му от българския народ (1915); от Константин Бозвелиев за розовата
индустрия в Казанлъшко и за материалното състояние на редакцията на в. „Селски
глас“ (1895–1897); от д-р Кръстьо Кръстев, Михаил Маджаров, Пенчо П. Славейков,
Антон Страшимиров, Петко Ю. Тодоров, Васил Т. Чобанов за сътрудничество и публикации във вестници и списания, с отзиви за негови статии и брошури (1892–1925);
от Братството за поддържане ученически трапезарии във Варна с благодарност за
подарена сума (1903); телеграми за избирането му за народен представител и за
касирането на избора му (1894).
Писма до Дора Габе от Дружеството на столичните журналисти, МНП и др.
(1925, 1941).

ГАБРОВСКИ, ПЕТЪР ХРИСТОВ (1898–1945)
Ф. 538К, 2 описа, 443 а.е., 1939–1943
Роден 1898 г. в Разград, убит 1945 г. Завършва право в СУ; специализира във Виена
(1921). Адвокат, общественик и политически деец. Член на Висшия адвокатски съвет и
УС на Съюза на българските адвокати; министър на железниците, пощите и телеграфите
(1939–1940), на вътрешните работи и народното здраве (1940–1943). Осъден на смърт от
„Народния съд“ (1945).
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Биографични данни за Петър Габровски; съобщение за назначаването му в
правителството на Георги Кьосеиванов (1939).
Речи от Петър Габровски при откриването на първия курс за подготовка
на кандидат-кметове (1940); пред българските кметове за присъединяването на
Южна Добруджа към България и за назначаване на българска администрация там;
за вътрешната и външната политика на страната през първите години на Втората
световна война; пред националния комитет „Нова Европа“ за предстоящите му
задачи (1941); пред Висшия съвет за обществено подпомагане (1942); в отговор на
тронното слово пред XXV ОНС (1942); за мотивите си към проекторешението за
избора на регенти (1943); по различни законопроекти, при откриване на изложби и
др. Статии от Петър Габровски „Ньойският диктат рухна“, „Новият ред в Европа“,
„България скъса решително и завинаги с либерално-партийната система на управление“, за закона за многодетните семейства и др. Доклади, сказки, интервюта
по актуални въпроси на българската вътрешна политика, за ролята и задачите на
администрацията, на професионалните организации и др. (1941–1943).
Писма, телеграми, изложения от частни лица и социални групи за беззаконията
при провеждането на избори, за влиянието на БЗНС в селата; позиви и обръщения на
кандидати за народни представители и др. (1939–1940). Сведения за Сава Чукалов,
за работата му в сп. „Нива“, за речта му за Тарас Шевченко и др.
Разисквания в XXV ОНС по бюджета за 1941 г.; доклади и изложения от Дружеството на собствениците на недвижими имоти с искане за активно участие при
определянето на градските такси и изменение на закона за наемните отношения; от
съюза „Стара столица“ за историческото и културно въздигане на Велико Търново;
декларации на Великия добруджански събор, на УС на Съюза на македонските
благотворителни братства; окръжно на МП, инструкции и др. (1941–1943).
Писма до Петър Габровски от Пловдивския митрополит Кирил за предоставяне
на конфискувани еврейски имоти за благотворителни цели (1942); от Констанца
Ляпчева за социално подпомагане на бедните в България (1942); от Стефан Попов,
български дипломатически представител в Берлин, за необходимостта от вътрешно-политическо строителство по подобие на Германия (1940); от Всебългарския
съюз „Отец Паисий“ за преговорите с Румъния (1940); от в. „Народен водач“ за
разрешение за подновяване на изданието след спирането му от цензурата (1941);
от Дружеството на многодетните в Бургас за премахване на училищните такси за
децата им (1942); от Силистренската община за опрощаване на дълга ѝ (1942); от
Съюза на македонските дружества за парична помощ и отпускане на строително
петно за храм-паметник на доброволците във войните (1942); благодарствени писма
от Студентския съюз, БЧК, от благотворително дружество „Евдокия“ и др. за отпуснати материални помощи; поздравителни писма и телеграми за избирането му за
народен представител, за награждаването му от цар Борис III, за установяването на
българска общинска власт в Скопие, за ЗЗД, за произнесени речи и др. (1940–1943).
Снимки на Петър Габровски с Богдан Филов и други официални лица (1941).
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ГАВАЗОВ, ИЛИЯ ЦОНЕВ (1882–1953)
Ф. 1091К, 2 описа, 97 а.е., 1910–1951
Роден 1882 г. в Габрово, умира 1953 г. Завършва химия в Одеса. Инженер-химик.
Директор на Химическия институт и Института за народно здраве при ГДНЗ (1919–1933);
учител в Техникума по дървообработване (1933–1936); инженер в ТЕЦ „Надежда“ – София
(след 1944).

Лекции и бележки от Илия Гавазов за рафинирането на нефт и нефтени
продукти, за състава и свойствата на каменовъгления катран, за коксирането на
каменните въглища, за силициевата киселина и нейните соли, за свойствата на
хлора, за вредните примеси в хранителните продукти, за добиването на синтетични продукти в Германия, за практическото използване на аеростата и др.; статии
„Нормиране и стандартизиране на хранителните и питейни продукти“, „Прахът
като професионална вредност“, „Военновременно стопанство в Швейцария“ и др.
План за развитието на химическата индустрия в България; проект за изучаването
на минералните води; инструкция за химическо отделение в ТЕЦ.
Сведения, таблици, програма от МТПТ за произведените през 1944–1945 г.
стоки от хранителната индустрия; изложение от ОСБИ за ръководството на химическите предприятия; схема за организирането на стопанството през военно време и
др.; „Технически известия на Германо-българската търговска камара“ (1941); статии
за рудните богатства на Македония, за индустриалното използване на земеделските
продукти и др. (1941–1951)
Писма от Илия Гавазов до Мария Цонева – съпруга с новини от фронта и по
различни семейни въпроси (1911–1918); от Габровската дружба в София и Американския колеж в с. Симеоново, Софийско с покана за юбилейни чествания (1935).
Снимки на Илия Гавазов от фронта (1912–1918), с дъщерите си и др.

ГАВРИЛОВ, НИКОЛА НИКОЛОВ (1900–1976)
Ф. 1578К, 1 опис, 82 а.е., 1915–1968
Роден 1900 г. в София, умира 1976 г. Завършва право в СУ. Обществен и политически
деец, дипломат, адвокат. Един от основателите на Социалистическия студентски съюз
(1918) и секретар на секцията му в Лозенец (1921–1922). Член на БКП (1919) и на Военната
организация при ЦК. Деец на МОПР (от 1928); сътрудник на ЦК на ВМРО (об.). Търговски
съветник в Александрия (1948–1950); пълномощен министър в Албания, Египет, Судан и
Етиопия (1950–1960); началник-отдел в МВнР (1961–1965).

Студентска книжка на Никола Гаврилов (1923); задграничен паспорт (1928);
открит лист (1944); лична и служебни карти (1944, 1950).
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Автобиографични бележки и спомени от Никола Гаврилов за съдийската и
адвокатската си практика, за дейността си във ВМРО (об.) и в полза на съветското
разузнаване, за лозенския спортен клуб „Г. Кирков“, за установяване властта на
ОФ, за екзарх Стефан I, акад. Тодор Павлов, Венко Марковски и др.
Манифест от Околийския комитет на ОФ в Луковит и от ЦК на БРП(к); програма на ОФ (1944).
Писма до Никола Гаврилов от Луковитския комитет на БКП с благодарност за
помощта при установяването на властта на ОФ (1944); от Института по история на
БКП за уточняване състава на ЦК на БКП до 1944 г. (1959); от ГК на БКП за членовете на партийните и комсомолски ръководства в София 1925–1927 г. (1965) и др.
Снимки на Никола Гаврилов; със семейството си (1915–1930); с Ламар, Емил
Марков, д-р Иван Пашов (1930–1938), със Сава Гановски, Живко Живков, Гамал
Абдел Насър и др. и членове на български правителствени делегации в Александрия, Кайро, Тирана; от подписването на двустранни договори и спогодби с Гърция,
САЩ, Франция и др. (1950–1968).

ГАГОВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ (1897–1959)
Ф. 1270К, 1 опис, 269 а.е., 1920–1954
Роден 1897 г. в с. Алфатар, Силистренско, умира 1959 г. Завършва Морската академия
във Фленсбург и Висшето училище за стопански и социални науки в Берлин (1924). Стопански деец. Секретар в Българското консулство в Кьонигсберг, Германия; инспектор във
Варненската търговско-индустриална камара (1929); секретар и директор на Варненската
международна мострена изложба (1936–1943); главен секретар на Беломорската областна
стопанска камара в Ксанти (1943–1944); началник отдел „Занаяти“ при Върховната стопанска камара (1945–1947).

Автобиография (1954).
Кръщелно свидетелство на Никола Гагов (1943); акт за граждански брак (1948);
заповеди и удостоверения за назначаването му на работа и др. (1940–1949).
Бележки от Никола Гагов по законопроекта за стопанските камари; статии от
Никола Гагов за занаятчийството в България (1945).
Доклади и протоколи от заседания на Варненската търговско-индустриална
камара. Доклад за здравното дело и за условията на труд на тютюноработниците с
план за мерки за борба срещу туберкулозата в Кавала (1944). Изложение по повод
искането на гръцкото правителство за обезщетение от страна на България за нанесените щети в Беломорска Тракия със сведения за демографското и стопанското
ѝ положение (1946). Финансови отчети, протоколи, заповеди, окръжни и други за
дейността на Беломорската стопанска камара (1943–1944), на Върховната стопанска
камара (1947–1948) и на сектор „Занаяти“ (1948–1949).
Снимка на Никола Гагов с неуточнени лица (1920).
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ГАДЖАЛСКИ, ИЛИЯ ЦАНОВ (1917–)
Ф. 61А, 1 опис, 546 а.е., 1930–1984
Роден 1917 г. в с. Микре, Ловешко. Завършва културинженерство в Загреб (1943).
Инженер. Работи в Софийското областно инженерство (1943–1944); в Дирекция по водите
(1944–1945). Асистент в Държавната политехника (1945–1951); доцент (1951); професор
(1956); зам.-ректор на ВИАС (1964–1966), 1968–1969); ръководител на катедра „Мелиорации“ (1971–1984). Директор на НИИХМ (1953–1960). Председател на водостроителната
секция при НТС.

Автобиографии (1959–1977).
Студентска книжка и диплома за завършено висше образование (1939–1943);
дипломи за удостояването му с научни звания (1950–1976); орденски книжки, грамоти и поздравителни адреси (1959–1984); имуществени документи (1966–1977);
членски карти от НТС, СНР, БТС и др. (1960–1972).
Кандидатска и докторска дисертации от Илия Гаджалски: „Попиване на водата
в почвата и значението му в мелиорациите“ (1950), „Проблеми по усъвършенстване
на напоителните системи в НР България“ (1975); изследвания за инженерно-техническите условия при изграждането, преустройството и експлоатацията на хидромелиоративните системи в България, за водното колело – уред при измерването на
водните количества в открити канали и др. (1954–1975); учебници: „Рибостопанска
техника“ (1954), „Експлоатация на хидромелиоративните системи“ (1978); лекции
„Напояване и отводняване“ (1966); научни и научно-популярни статии; рецензии и
мнения по инженерно-технически въпроси (1955–1980); библиография на научните му публикации; статии и рецензии от Хорхе Агуеро, проф. Димо Велев, проф.
Христо Байданов, доц. Йордан Ганчев за научния принос в изследванията на Илия
Гаджалски (1956–1968).
Протоколи, календарни планове, доклади във връзка с работата на Илия Гаджалски във ВИАС (1954–1981); заповеди, годишни планове, писма от НИИХМ
(1954–1977) и др.
Писма от и до Илия Гаджалски и Иван Добрев, Васил Василев, Венцислав
В. Колпаков, Александър Обухов и др. по въпроси на хидромелиоративното дело
(1954–1980).
Снимки на Илия Гаджалски; с български и чужди учени (1930–1976) и др.
Автобиография и характеристика на Велика Гаджалска – съпруга; характеристика на Нели Гаджалска – дъщеря.

ГАЛКИН, НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1862–1943)
Ф. 36К, 1 опис, 52 а.е., 1877–1940
Роден 1862 г. в Новогеоргиевск, Украйна, умира 1943 г. във Видин. Помощник-началник
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на Инспекторското отделение в МВ (1882–1887); агент на Руското параходно дружество в
България (1889–1914); търговски агент на Дунавската транспортна флота в Браила (1914),
в Рибница (1917); на руските параходни дружества в Одеса и Херсон (1918); книговодител
в търговска къща „Милко Николов“ – Видин (1924–1939) и във фирма „Никола Киров“ –
Свищов (1940–1943).

Свидетелство на Николай Галкин от Николаевския приют във Варшава за
право на свободно пребиваване в Полша и в Руската империя (1877); венчално
свидетелство (1886); удостоверение за отбита военна служба (1891); молби, заявления и удостоверения за заемане на длъжност и прослужено време (1887–1920);
задграничен паспорт (1918); грамоти и свидетелства за награждаването му с ордени
и медали за граждански заслуги (1885–1901) и др.
Бележки за работата на търговска къща „Милко Николов“ (1940); списък на
членовете на Института на заклетите експерт-счетоводители (1940).
Писма до Николай Галкин от Анелия – съпруга и Лидия – дъщеря за тежкото
им материално положение; от Иван Н. Николаев за получената от Николай Галкин
пенсия (1930); от Руското министерство на промишлеността и търговията и Главната кантора на Руското параходно дружество в Одеса за провъзгласяването му за
почетен руски гражданин и почетен гражданин на Одеса (1904–1913); от Руското
дунавско параходно дружество за разрушаването на дървения мост при Видин и
за прибирането на инвентара на дружеството (1923); от Стопанската комисия при
Дунавската транспорта флота в Одеса, от Николаевското агентство на баржевия
отряд на Дунавската транспорта флота във връзка с работата му като агент на Руското параходно дружество.
Снимки на Николай Галкин (1917–1918). Портрет на ген.-майор Тихменев.

ГАЛЧЕВ, АНГЕЛ ИЛИЙЧЕВ (1884–1967)
Ф. 1746К, 1 опис, 82 а.e., 1904–1964
Роден 1884 г. в Бяла Черква, Великотърновско, умира 1967 г. в София. Завършва
строително инженерство в Ганд, Белгия (1908). Инженер по изучаване талвега на р. Дунав
и при строежа на жп линии (1909–1910); главен директор в МОСПБ (1923, 1931–1934);
директор на инвеститорския контрол при ТЕЦ „Република“ – Перник; старши инженер в
ТЕЦ „Сталин“ (1949–1958). Член на БИАД (1909), на Демократическата партия и на БЗНС.

Автобиография.
Лична карта на Ангел Галчев; свидетелство и диплома за завършено образование (1904, 1908); брачно свидетелство (1916); задграничен паспорт (1933);
заявления и удостоверение за придобиване право на свободна практика (1910);
писма от ГДЖП, МОСПБ за назначаването му на работа (1908–1958); служебни
и членски карти (1930–1953); трудова книжка и декларация за прослужено време
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(1950, 1961); имуществени документи (1927–1964); смъртен акт; некролог; статии
за обществено-политическата му дейност (1913–1938).
Удостоверение за задържането на Ангел Галчев след преврата на 9 юни 1923 г.
(1924); заявления писма и телеграми от Ангел Галчев до цар Борис III, МП, МВРИ
за посегателство над гражданските му права и във връзка с кандидатурата му за
народен представител и др. (1924–1938).
Статии от Ангел Галчев: „Какво струва основаването на Демократическия
сговор“, „Изграждането на държавното управление“, „Комасацията на полските
имоти“ и други, публикувани във в. „Земеделска трибуна“, в. „Земеделска защита“,
в. „Русенска поща“, в. „Камбана“, в. „Строител“ и др. (1923–1939).
Писма до Ангел Галчев от Васил Галчев – брат и Дочка Галчева – съпруга по
семейни въпроси (1905–1933); от Цанко Бакалов-Церковски за престоя му в затвора
(1924); от Гено Драгозов по финансови проблеми (1935–1939) и др.
Снимки на Ангел Галчев (1905–1931); със семейството му, с Георги Йорданов – министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството; с колеги
и др. (1931–1940).

ГАНДЕВ, МЕТОДИ СТЕФАНОВ (1887–1964)
Ф. 1055К, 1 опис, 30 а.е., 1919–1963
Роден 1887 г. в Котел, умира 1964 г. Стопански и обществен деец. Предприемачстроител във Варна (1921); търговски представител на СССР в България; директор на АД
„Мусала“ (1932). Член на БРСДП (1906), на кооперация „Освобождение“ и на нелегалния
комитет за връзки на Коминтерна с балканските страни (1919).

Автобиография (1956).
Молби, удостоверения, биографични справки; сведения от Любен Божилов,
Стоян Ив. Куртев, Нико М. Станков и др. за изясняване на партийната и обществената дейност на Методи Гандев (1919–1963).
Бележки от Методи Гандев по политически и стопански въпроси; предложения
за активизиране дейността на кооперация „Освобождение“; сведения за политическата дейност на Симеон Кр. Момчев, Иван Стефанов, Димитър Ив. Хаджиев и
др. (1944–1963).
Преписки, доклади, изложения, писма за търговските връзки на България със
СССР (1929–1953); устави, протоколи, доклади и други на АД „Мусала“ за вноса
на суровини от СССР (1932–1960), за дейността на ООД „Ескимос“.
Писма от Методи Гандев до Александър Стамболийски за убийството на Александър Михайлович Агаев (1922); до Софийския окръжен съд за изразходваните
суми за строеж на пътища и за домове на бежанци (1948–1960); от Христо Добрев,
Петър Т. Дяков, Стоян Стоянов и др. за търговските взаимоотношения със СССР
(1948–1960).
Снимки на Методи Гандев; със семейството си.
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ГАНДЕВ, ХРИСТО НИКОЛОВ (1907–1987)
Ф. 1921К, 1 опис, 1223 а.е., 1884–1987
Роден 1907 г. във Велико Търново, умира 1987 г. в София. Завършва история в СУ
(1932), защитава докторат в Прага (1935). Историк. Доцент (1940), професор (1946) в СУ;
ръководител на Катедрата по нова и най-нова обща история (1946–1961); декан на ИФФ
при СУ (1948–1951); директор на Етнографския институт и музей при БАН (1958–1972).
Отговорен редактор на „Сборник за народни умотворения и народопис“, сп. „Исторически
преглед“ и др.

Автобиография (1966).
Дипломи на Христо Гандев за висше образование от СУ и от Карловия университет за докторат по философия и социология (1932, 1935). Поздравителни
адреси от СУ, президиума на НС, БАН, научни институти и редколегии за 70-та
му годишнина (1978).
Лични бележници на Христо Гандев (1938–1975); дневник за работата му като
директор на Етнографския институт и музей (1958–1962).
Докторска дисертация от Христо Гандев „Йоахимски мисли в произведението на Матей Яновски „Правилата на Стария и Новия завет“ (1937). Лекции по
нова българска история (1942–1946), по историография (1952), по изворознание
(1964–1975). Монографии от Христо Гандев: „Търговската обмяна на Европа с
българските земи през XVIII и началото на XIX век“, „Васил Левски. Исторически
идеи и революционна дейност“, „Зараждане на капиталистическите отношения в
чифлишкото стопанство в Северозападна България през XVIII век“, „Българската
народност през XV век Демографско и етнографско изследване“ (1943–1976); рецензии на изследвания от Николай Генчев, Николай Тодоров, Бистра Цветкова, на
кандидатски дисертации и др. (1972–1984).
Статии, редакционни бележки и други от Христо Гандев за „История на България“. Т. 1-2 (1953–1961), за „Турски извори за българската история“. Т. 1 (1959),
за „Сборник за народни умотворения и народопис“, кн. 53 (1967), за многотомната
„История на България“ (1968–1984); статии и интервюта в периодичния печат;
договори с издателства за отпечатване и разпространение на негови изследвания.
Статии и доклади от Николай Генчев, Христина Михова, Бистра Цветкова и др. за
научните му приноси за българската наука (1968–1987).
Протоколи, отчети и други на Катедрата по нова и най-нова обща история
(1946–1961).
Писма от и до Христо Гандев и Руска Гандева – съпруга и Елена и Петко
Атанасови – нейни родители по семейни въпроси (1934–1953); от Роже Бернар,
Витолд Диновски, Иван Дуйчев, Николай Тодоров, Христо Христов, Бистра Цветкова, Геза Фехер и др. за научни изследвания, лекции, участие в научни форуми
и др. (1947–1981); от и до Френския културен институт в София за изнасяне на
доклад по повод 100-годишнината от революцията от 1848 г. (1948); от БИД, ИИ
при БАН за публикации, тираж на енциклопедии, сборници, научни обсъждания
и др. (1939–1986); от КК за изграждане на НИМ, с поздравления за празници и
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др. (1952–1980); от Чешкото посолство и Чешкия културен институт в София за
изнасяне на беседи, участие в различни издания и др. (1957–1980); от музеи в
страната за консултации при подреждането на експозиции и др. (1955–1974); от
Международния център за изкуства във Венеция за сътрудничество и др. (1962).
Портрети от Христо Гандев на Руска Гандева – съпруга и на Светлана – дъщеря (1945).
Снимки на Христо Гандев (1922–1945); със семейството си (1966); с преподаватели и студенти от СУ (1940–1960); от симпозиума по история в Прага (1959); с
етнографи и музейни работници (1968); на проф. Йозеф Пата (1937).
Автобиография на Руска Гандева (1951). Удостоверения на Руска Гандева за
членство в Бюрото на международната асоциация „Овидианум“ в Букурещ (1981).
Лекции и конспекти по латински език от Руска Гандева (1950–1979). Монография
„Овидий и населението на антична Добруджа“; студия „Струма, Марица и Дунав
в римската поезия“ и др.; рецензии на изследвания от Златозара Гочева, Николай
Кочев, Александър Ничев. Писма от и до Руска Гандева и Елена и Петко Атанасови,
В. Авдиев, Йохан Ирмшер, Йозеф Хармата; от сем. Бурови, Иван Дуйчев, Здеслав
Духат, Алфредо Карпинето, Магдалина Станчева и др. по различни научни въпроси,
за съвместни издания, за участие в конференции, археологически експедиции и др.
(1964–1975). Снимки на Руска Гандева (1913–1947).
Биография на Никола Гандев – баща от Христо Гандев (1965). Статия от Иван
Янев за актьорското майсторство на Никола Гандев. Снимки на Никола Гандев
(1884–1938).
Лична карта от БЧК на Стефана Гандева – майка (1912). Покани, писма, статии
и др. за 50-годишната ѝ сценична дейност (1958).
Членска карта на Петко Атанасов от Българското природоизпитателно дружество (1942); писма от и до Елена Атанасова. Снимки на Елена и Петко Атанасови
(1908–1910).
Автобиография на д-р Добринка Атанасова – сестра на Руска Гандева (1984).
Библиография на научните ѝ публикации.

ГАНДЕВА, СТЕФАНА ДОНЧЕВА (1889–1977)
Ф. 742К, 1 опис, 15 а.е., 1929–1959
Родена 1889 г. във Велико Търново, умира 1977 г. в София. Артистка в Народния
театър, в Бургаския, Варненския, Гюмюрджинския, Пловдивския и други провинциални
театри (1906–1955).

Автобиография.
Съобщения в периодичния печат, покани, поздравителни адреси, писма и
телеграми от Съюза на артистите в България, от Бургаския, Пловдивския и други
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провинциални театри до Стефана Гандева по повод 50-годишния ѝ творчески
юбилей (1958–1959).
Програми и покани за пиесите: „Свекърва“ от Антон Страшимиров, „Хъшове“
от Иван Вазов, „Самодива“ от Петко Ю. Тодоров, поставени от Сливенския народен
театър (1947, 1958); за 40-та годишнина от създаването на Бургаския театър „А.
Будевска“ (1959).
Снимки на Стефана Гандева в различни роли.
Писмо от Стоян Заимов до Никола Гандев – съпруг с поздравления за творческата му дейност (1929).

ГАНЕВ, ИВАН ХРИСТОВ (1900–1980)
Ф. 1721К, 2 описа, 272 а.е., 1923–1980
Роден 1900 г. в Свищов, умира 1980 г. в София. Завършва строително инженерство
в Шарлотенбург, Германия. Инженер. Работи в МЗДИ (1925–1930), в Главна дирекция на
електрификацията (1947–1948); професор в Катедрата по строителна механика при Техническия факултет на Варненския държавен университет (1948–1954) и във ВМГИ – София
(1957–1965).

Автобиография (1975).
Членска карта на Иван Ганев от СНР (1972); заповеди за назначаването му на
работа и за командировки (1931–1962); некролог (1980).
Монографии, статии, учебници, лекции и бележки от Иван Ганев по хидроинженерство, теоретична механика и др. (1948–1971).
Протоколи, планове, скици, договори и други от НТС, докладни записки и
предложения от Иван Ганев за израждането на водния синдикат „Златна Панега“,
открити общински бани, Русе, язовир „Белмекен“, хидрокомбинат „Родопи“, воден
синдикат „Русенски Лом“ и др. Доклади и бележки от Любен Антонов, Емил Беломустаков и др. за проведените геоложки проучвания в поречието на р. Асеновица и
на реките от групата „Сестримо“ и др. (1945–1946); правилници за железобетонни
строежи, упътвания за измерване водни количества, натоварване на пътни мостове
и др. (1930–1946).
Писма от и до Иван Ганев, арх. Станчо Белковски и Иван Данчов за изграждането на железобетонната конструкция на застрахователно дружество „България“,
Русе (1935); от и до ГДПТТ по построяването на Пощенската палата в София
(1936–1938); от и до ВМГИ, Института за атомна физика в Букурещ, дирекции и
общини за изграждането на язовирни стени и др.; от Висшия институт за строително
дело в Лайпциг, Хумболтовия университет, Института при Висшето училище за архитектура и строителство във Ваймар, Института за минна безопасност в Лайпциг,
Техническия институт в Дрезден, Чехословашката академия на науките за научни
публикации, участие в конференции и др. (1937–1972).
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Снимки на Иван Ганев със съпругата му; със студенти от Варненския университет, от посещението му в Бавария (1923), с миньори от рудник в ГДР (1962);
на първия автомобилен влекач в България (1938–1939); на язовир „Луковит“ и др.

ГАНЕВ, СПАС РАЙЧЕВ (1888–1945)
Ф. 1304К, 1 опис, 51 а.е., 1935–1942
Роден 1888 г. в Сливен, убит 1945 г. Завършва Военното училище в София (1908) и
строително инженерство в Брауншвайг, Германия (1925). Инженер, политически и обществен
деец. Офицер-артилерист в Балканската (1912–1913) и в Първата световна война (1915–
1918). Участва в строежа на Военната фабрика в Казанлък и на Съдебната палата в София.
Директор на Главната дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството
(1934); министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (1935–1939).
Народен представител в XXV ОНС. Осъден на смърт от „Народния съд“ (1945).

Дневник на Спас Ганев със сведения за мостове и пътища в Австрия, Германия и Италия (1935); изложение от Спас Ганев и заповед за освобождаването му
от длъжност (1939). Бележки за държавното устройство на България; речи и изказвания по законопроекти, за деня на българската техника и др. публикувани във
в. „Днес“, в. „Зора“, в. „Утро“ и др. (1939–1942). Сведения за Гаврил Г. Филипов.
Заповеди и писма от МОСПБ до поделенията в страната за вътрешния ред,
за назначаване, уволняване и пренасочване на работници и служители; до областните и околийските инженери за допълнения и изменения на нормативната база,
за строеж на пътища, за контролиране работата на кантонерите, пикьорите и др.
(1935–1939); писма до МФ за отпускане заем за строеж на пътища, жп линии и
напоителни съоръжения (1938); до Георги Кьосеиванов за проведеното събрание
против плана „Мусман“ (1939). Изложения, резолюции и таблици на Българско АД
„Гранитоид“, на Софийската адвокатска колегия, на V групов занаятчийски съюз
по проект за строеж на циментова фабрика; решения на Държавната сметна палата за строежа на язовирната стена „Бели Искър“ в Рила и отдаването ѝ на немски
фирми (1936–1938).
Отворено писмо и апел от Александър Малинов, Никола Мушанов и др. за
възстановяване на Търновската конституция (1935). Бюлетин и директиви на Народно-социалното движение (1937).
Писма от и до Спас Ганев и Фриц Тодт – министър на въоръжаването и мунициите на Германия за посещения на български специалисти за проучване на
местното строителство (1938–1942); от и до СБИА за допълнения към закона за
висшето техническо образование (1941); от и до фирма „Емануел Хес“ в Прага
за търговски обмен с България (1942); анонимни писма за вътрешнопартийните
борби в кабинета на Георги Кьосеиванов, за политическата обстановка в страната
и др. (1937–1939).
Снимки на Спас Ганев (1935–1939); на чертежите и отделните етапи от строежа на Съдебната палата, от подготовката на плана „Мусман“ (1938–1939) и др.
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ГАНЕВ, СПИРИДОН РАЙЧЕВ (1869–1961)
Ф. 1083К, 1 опис, 50 а.е., 1869–1969
Роден 1869 г. в Сливен, умира 1961 г. в София. Завършва математика и физика в Лиеж,
Белгия (1893); специализира в Лайпциг (1897). Математик и финансист. Учител в София
(1893–1897); професор в СУ (1897–1911); началник отдел „Финансови изучавания“ в БНБ
(1911–1925). Председател на Физико-математическото дружество.

Биография (1969).
Свидетелство за раждане на Спиридон Ганев, дипломи, удостоверения и писма за назначаването му на работа (1869–1921); грамоти и благодарствено писмо
за заслуги в професията (1913), за дарителство и почетно членство в сливенското
читалище „Зора“ (1901, 1912).
Заповед от МЗ до Спиридон Ганев за проучване на финансовото положение
на България (1926). Бюлетини и известия на Българската търговско-индустриална
камара (1926–1927).
Статии от Спиридон Ганев: „Застрашената спестовност“, „Закони за покровителство на спестяванията в Чехословакия“, „Икономии във Франция“ и др. (1927).
Писма до Спиридон Ганев от Физико-математическото дружество със сведения
за дейността на дружеството (1910); от Българския киноуниверситет за приемането
му за негов член (1929); покани от СУ и гимнастическото дружество „Юнак“ за
участие в юбилейни чествания (1920, 1938).
Снимки на Спиридон Ганев (1893–1909); с роднини (1911–1919), с професори
от СУ (1904), с преподаватели от І мъжка гимназия в София (1904), с членове на
дружество „Юнак“ (1897–1903).

ГАНЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ (1874–1957)
Ф. 1456К, 2 описа, 125 а.е., 1839–1975
Роден 1874 г. в Севлиево, умира 1957 г. Завършва химия във Висшето техническо
училище (1895). Химик, застрахователен и кооперативен деец. Учител в Свищов, Севлиево
и Велико Търново (1899–1903, 1906). Председател на СУБ (1903–1906). Началник отдел
„Основно образование“ при МНП (1908–1910); финансов инспектор (1910–1914); служител,
директор и председател на УС на Чиновническо-кооперативното застрахователно дружество
(1914–1944). Член на постоянното присъствие на Международния кооперативен съюз в
Лондон; председател на Българо-югославския кооперативен институт.

Кръщелно свидетелство на Христо Ганев; диплома (1895); задгранични паспорти (1920–1942). Юбилеен сборник, статии, поздравителни адреси, писма и
телеграми от кооперативни институти и застрахователни дружества за 25-годишната му застрахователна дейност (1939); съболезнователни писма и телеграми за
смъртта му (1957).
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Спомени от Христо Ганев „Моят жизнен път“ (1949); спомени за Андрей
Ляпчев.
Статии от Христо Ганев: „Международната кооперация“, „Световната икономическа политика“, „Кооперацията в застрахователното дело“, „Кризи, картели и
кооперации“ и др. (1920–1940).
Доклади, реферати и речи за развитието на кооперативното движение в
България; за създаването на кооперативната служба в балканските страни и за IV
балканска кооперативна конференция в Солун (1933); за борбата между частните и
кооперативните предприятия; за дейността на Унгарско-българския кооперативен
институт и др. (1930–1944). Протоколи от заседания на УС на Чиновническо-застрахователното дружество (1934–1944); доклади и листовки на НК на Българската
кооперация и на Върховния кооперативен съвет; доклади и решения от конференция
на Международното бюро на труда; статии от Илия Бояджиев, Хенри Мей, д-р Илия
Палазов и други дейци на кооперативното движение.
Писма от и до Христо Ганев, читалище „Развитие“ и кмета на Севлиево за
учредения от него фонд „Донка и Иванчо Ганеви“ (1939); от и до УС на Чиновническо-кооперативното взаимозастрахователно дружество за освобождаването му
от длъжност и за работата му в списанието на НК на Българската кооперация и
др. (1927–1944); от и до Международния кооперативен съюз в Лондон, Съюза на
потребителните кооперации за провеждане на заседания и др.
Снимки на Христо Ганев с участници в кооперативните конгреси в Стокхолм
(1927) и Виена (1930); от освещаването на фабрика за захар в Русе (1938); на Шарл
Жид, Хенри Мей, проф. В. Тотомианц и др. участници в конгреса на Международния кооперативен съюз в Лондон (1934) и на Бюрото на Югославяно-българския
кооперативен институт (1937).
Кръщелно свидетелство, диплома, лична карта и други документи на Велислава
Ганева – съпруга (1875–1949). Писмо от Иван Г. Ганев – баща до Стефан Г. Ганев –
брат (1839). Писмо от Иван Хр. Ганев – син до д-р Атанас Москов за изработения
бюст на Христо Ганев (1975).

ГАНЧЕВ, БОРИС ВЕЛЕВ (1894–1963)
Ф. 1018К, 1 опис, 77 а.е., 1923–1962
Роден 1894 г. в Провадия, умира 1963 г. в София. Завършва театралната школа на
Николай О. Масалитинов (1927). Артист в Народния театър (1923) и театър „Студия“.

Биография на Борис Ганчев.
Членски карти, орденска книжка, грамоти за награждаване (1954–1962).
Текстове на роли, изпълнявани от Борис Ганчев: Петрович от „В полите на
Витоша“, Лежандър от „Дантон“, Петър от „Иванко“, Херцога от „Както ви се харесва“ и др. (1923–1944). Отзиви и рецензии за театрални постановки (1923–1957).
Снимки на артисти от театър „Студия“; от постановки с участието на Борис
Ганчев.
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ГАНЧЕВ, ИВАН (Иван Ганчев Попов) (1903–?)
Ф. 119А, 1 опис, 87 а.е., 1903–1984
Роден 1903 г. в с. Гурково, Старозагорско. Завърва електроинженерство в Бреслау
(1929). Електроинженер. Подначалник в Централната радиотелеграфна служба (1931–1934),
главен технически уредник на Дирекцията по радиоразпръскване (1934–1944) към ГДПТТ.
Доцент и завеждащ катедра „Радиотехника“ към Техническия факултет на Варненския
държавен университет (1947–1949), в катедра „Радиотехника“ в Държавната политехника.

Автобиографии (1967, 1984).
Свидетелство за раждане на Иван Ганчев (1903); диплома за висше образование (1929); удостоверение за свободна техническа практика; укази и заповеди
за назначаването му и преназначаването му на различни длъжности (1943–1967);
грамоти за награждаването му с орден „Св. Александър“ (1937), по случай 30-та
годишнина на катедра „Радиотехника“ (1976) и др.; поздравителен адрес от Сборното научно-техническо дружество по електротехника, писмо от СНР, грамота от
ЦС на НТС по повод 80-та му годишнина (1983).
Доклади и изложения от Иван Ганчев за работата на катедра „Радиотехника“
към ВМЕИ – София и на висшите технически учебни заведения (1954–1955); възлагателни заповеди от Научноизследователския и проектоконструкторски институт
по радиоелектроника за разработване на теми под научното ръководство на Иван
Ганчев (1967–1968).
Статии от Иван Ганчев: „Елементи на електронната лампа“, „Атом и електричество“, „Радиосмущения (причини, същност и начини за отстраняване)“, „Акустика
на студиото“, „Хармонични вълни“, „Радиоразпръскването в България“ и др. за
кварцовата стабилизация на чистотата на УКВ радиостанции, за включването на
предавателя при с. Вакарел (1931–1984). Рецензии от проф. Кирил Кирков и проф.
Саздо Иванов, проф. Христо Д. Шинев за хабилитирането му и присъждането на
научни степени (1961–1968).
Писма от Иван Ганчев до проф. Мьолер от Хамбург за получаване на научна
литература (1968); от българската постоянна делегация при ОН с покана за участие
в международната конференция по радиоразпръскване в Швейцария (1939).
Снимки на Иван Ганчев; с комисии при приемането на радиопредавателите в
Стара Загора, Варна, Вакарел, Хамбург; от участието му в научни конференции, с
технически ръководители в ГДПТТ, със студенти и др. (1934–1939).

ГАНЧЕВ, ЙОРДАН НИКОЛОВ (1905–?)
Ф. 694, 1 опис, 212 а.е., 1951–1978
Роден 1905 г. в с. Камен. Завършва инженерство в Бърно. Мелиоративен инженер
в Сандански (1929–1939), в Кюстендил (1939–1944); директор на „Хидроенергопроект“
(1948–1951), на „Водпроект“ (1951–1955); преподавател във ВМГИ (1948–1974) и ръководител на Катедра „Строително дело и хидротехника“; професор (1967).
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Автобиографии (1975, 1977).
Спомени от Йордан Ганчев за водостопанското дело в Кюстендилския регион
и за мелиоративната работа в България след 1944 г.; статии и очерци в печата за
дейността му (1955–1976).
Заповеди на Йордан Ганчев за постъпване на длъжност и за включване в експертни и оценителни комисии (1955–1977).
Свидетелства на Йордан Ганчев за изобретения и рационализации на филтрационни завеси във водохранилища, на транспортьор за отвеждане дънни наноси,
на регулатор за извличане повърхностни речни води и др. (1966–1976).
Статии, доклади и изказвания от Йордан Ганчев за използване водните ресурси за напояване, за заливани площи и тяхното отводняване, за изграждането на
земнонасипни язовирни стени и др. (1951–1972); проекти за избистряне водите и
изграждане кея на пристанище Варна, за предпазване водохващанията от пясъчно
засипване, за издигане на речни брегови съоръжения в пясъчно-глинени почви, за
регулиране водовземанията от маломерни язовири и др. (1965–1978); експертизи
на проекти за регионални напоителни системи, за комплексно използване на речни
води, за водозахранването на София и др. (1959–1977); рецензии на научни трудове и разработки в областта на прогнозирането, организирането, изграждането
и експлоатацията на язовири, отводнителни и напоителни съоръжения в страната
(1958–1975).
Писма от и до Йордан Ганчев, БАН, ДСО „Водно стопанство“ за участие в
научни форуми и разисквания (1958–1977).
Снимки на Йордан Ганчев.

ГАНЧЕВА, НЕВЕНА ДИМИТРОВА (1897–1983)
Ф. 2015К, 1 опис, 117 а.е., 1904–1982
Родена 1897 г. в София, умира 1983 г. в София. Завършва живопис в Художествената
академия в София (1922); специализира в Италия (1922–1924). Художничка. Учителка в
Кнежа, в Ботевград, в Американския колеж в Симеоново, във Велико Търново (1927–1952).
Член на СБХ.

Автобиография и биографични бележки.
Свидетелства, служебни бележки и справки за образование, стаж и членство
в СБХ (1904–1961).
Рисунки от Невена Ганчева: „Вятърна мелница“, „Рим 1825“ и други с битов,
исторически и митологичен сюжет; пейзажи от Велико Търново, от Славеино,
Широка лъка, Поморие и Италия; скицници с пейзажи от Несебър, Арбанаси, автопортрети, портрет на Иларион Драгостинов и др.; натюрморти с цветя; илюстрации
за детски издания; проекти за корица и илюстровани картички; актови рисунки и
др. Отзиви за нейни изложби в България и в чужбина (1925–1960).
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Писма от и до Невена Ганчева и родителите ѝ за престоя ѝ в Несебър (1920,
1932); поздравителна телеграма от Иван Фунев.
Снимки на Невена Ганчева (1917–1982); с Живка Пейчева, Ана Бешелиева
и други състуденти; с Владимир Зографов; албуми със снимки от следването ѝ,
специализацията ѝ в Италия и др.; на нейни картини (1920–1974).

ГАУБИЧ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ (1923–)
Ф. 693, 2 описа, 367 а.е., 1952–1984
Роден 1923 г. в с. Еница, Врачанско. Оперен певец. Артист и хорист в Ансамбъла за
песни и танци при БНА (1945); артист в Русенската (1951–1957) и в Софийската народна
опера (1957–1962), в Берлинската държавна опера (1962).

Автобиографии (1968–1983). Биография на Николай Гаубич (1964). Заповед
от председателя на КИК, служебни бележки, уверения и импресарски договори
(1965–1972); грамоти, дипломи, укази и поздравителни адреси за награждаването
му и удостояването му с творчески звания и отличия (1954–1965). Избирателна
бюлетина на Николай Гаубич за депутат в НС от Русенски окръг (1952–1954).
Стихове, разкази и епиграми от Николай Гаубич (1972–1984).
Отзиви в периодичния печат за участието му в концерти, спектакли и фестивали
(1955–1984); афиши за гастролите му в Белгия, СССР и др. (1953–1981).
Писма, телеграми и покани до Николай Гаубич за участие в спектакли и концерти, от почитатели с пожелание за творчески успехи и др. (1961–1982).
Снимки на Николай Гаубич със семейството му; албум със снимки от участието
му в различни роли (1971–1975).

ГЕВРЕНОВ, ИВАН СЛАВОВ (1884–1966)
Ф. 1914К, 1 опис, 126 а.е., 1926–1987
Роден 1884 г. в с. Ичера, Сливенско, умира 1966 г. в София. Следва аеростроителство и въздухоплаване в Лиеж и Брюксел, Белгия; завършва летателната школа в Берхем,
Франция. Индустриалец, авиоконструктор. Авиатор в Балканската (1912–1913) и Първата
световна войни (1915–1918); собственик на фабриката за каучукови изделия „Алхимус“,
директор на „Каучукова и обувна промишленост“ (1947–1949). Съден по процеса срещу
Трайчо Костов (1949).

Автобиографии.
Удостоверения за раждане на Иван Гевренов (1963); имуществени и пенсионни
документи (1931–1947); заповеди, протоколи, писма за осъждането му и реабили173
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тирането му от Върховния съд на НРБ (1949–1957); спомени, очерци, статии за
живота и работата на Иван Гевренов като инженер-конструктор и летец от Иван
Алексиев, Асен Юрданов Попов, Димитър Радичев, Цветан Цаков, Младен Цонев и др.; спомени за него и за с. Ичера от Петър Гевренов – брат, от арх. Йордан
Тангъров, от Мария Христодорова и Радка Иванова, публикувани в периодичния
печат (1962–1987).
Спомени от Иван Гевренов за с. Ичера, за семейството си, за Петко Напетов;
статии за историята на аеронавтиката, за идеята за създаване на български въртолет, за Христо Топракчиев и за развитието на каучуковата индустрия в България;
бележки за използването на самолета като бойно средство от българите през Балканската война.
Проектобаланс, писма, списък на кредиторите на фабрика „Алхимус“ (1948);
писма за национализирането ѝ; спомени от Васил Господинов Таргов за работническия колектив и производството през 1920–1922 г. (1949–1963).
Писма от Иван Гевренов до Гита и Магда – дъщери с впечатления от Италия
и Германия (1926–1939), за престоя му в Пазарджишкия и Плевенския затвори и
др. (1950–1954); от и до „Музея за история на гр. София“ за развитието и историята на каучуковото производство в България (1964); до Музея на революционното
движение във Варна за членството му в БРСДП (т.с.).
Снимка на Иван Гевренов.

ГЕНАДИЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВ (1873–1959)
Ф. 140К, 3 описа, 657 а.е., 1879–1959
Роден 1873 г. в Битоля, умира 1959 г. в София. Завършва Пловдивската гимназия.
Културен и обществен деец. Учител в Лозенград (1895–1896); ръководител на певчески
хорове в Пловдив, Цариград, Лозенград, София и др. (1889–1902). Основател и редактор на
сп. „Библиотека“, сп. „Художник“ и сп. „Поука“ (1902–1909); редактор на в. „Македоно-одрински куриер“ (1903), в. „Българска независимост“ (1908), в. „Воля“ (1918) и в. „Народно
единство“ (1923). Собственик на мина „Цар Асен“ в Родопите.

Свидетелство за учителстването му в Лозенград (1896); паспорти (1898,
1923, 1935); призовки, искови молби, писма за изплатени задължения и данъци
(1921–1950); молби-изложения за отмяна изселването му от София (1950). Съболезнователни писма и телеграми за смъртта му (1959).
Бележници и дневници за работата му във ВМРО и др. (1899–1913); бележки,
доклади и спомени за обществено-политическата му и театрална дейност в Пловдив,
за хоровото пеене, за редактори и сътрудници в ръководените от него списания,
за атентата в Градското казино в София през 1915 г., за процеса „Деклозиер“ с
приложени статии от периодичния печат; списъци на абонати на сп. „Художник“,
сп. „Библиотека“, сп. „Поука“ и др. (1899–1958); стихове и музика за театрални
постановки (1899); статии, отзиви и преводи; изказвания и речи като народен
представител (1901–1914).
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Указ от цар Фердинанд І за отдаване на концесия на мина „Цар Асен“ на Павел Генадиев (1911); позволително от МЗДИ за използване на гатерна инсталация;
баланси, сметки, договори за приходите и разходите на мината и на дъскорезницата към нея (1913–1939); протоколи и писма по изпълнение на завещанието на
д-р Стефан Сарафов (1923–1942); преписки по финансирането, експлоатацията и
национализирането ѝ (1927–1958); опис на имотите на Стефания Кесякова (1934);
молби, изложения, писма и др. от Неделя Чардафонова и Павел Генадиев – неин
пълномощник (1954–1959); преписки с работници и удостоверения за прослужено
от тях време (1955–1958) и др.
Писма от и до Павел Генадиев и Невена – съпруга със сведения за театрални
представления в Пловдив, за списването на сп. „Библиотека“ и др. (1899–1924); от
и до Аврам Литман за театралния живот в Пловдив през 1898–1900 г. (1952–1958);
от и до Петър Манджуков за участието им в македоно-одринското революционно
движение (1951); Любен Петров за дейността на Маестро Георги Атанасов и на
др. музикални дейци в Пловдив (1952–1958); от и до Кирил Христов за сътрудничество в сп. „Библиотека“, сп. „Художник“ и др. (1904–1908); до цар Борис III за
вътрешната и външната политика на България (1943); телеграма до Кимон Георгиев
с препоръки за политиката на правителството на ОФ (1944); до Георги Димитров
и Васил Коларов за процеса срещу Никола Петков (1947); от Юда Бехар за положението на интернираните в провинцията евреи (1944); от Фернан де Клозиер в
уверение, че не е поддържал връзки с него по време на Първата световна война
(1927); от Николай Лилиев с мнение за спомените му за театралната му дейност
в Пловдив (1957); от Андрей Николов за бюст-паметника на д-р Никола Генадиев
(1925); покани за участие в чествания, дискусии др. (1937–1958).
Снимки на Павел Генадиев със семейството си (1890, 1920); с хористи в
Лозенград (1896); с Пловдивската театрална група (1899); на редакторите на в.
„Балканска зора“ (1890); албуми със снимки на мина „Цар Асен“ (1907–1925); на
митрополит Генадий Велешки – дядо, на Иван Генадиев – баща, на Никола Генадиев – брат (1915–1923), на Харитон Генадиев – брат със семейството си (1885–1914)
и др.
„Достойно есть“ – химн от Иван Генадиев – баща; писма от и до Иван Генадиев
и Българската екзархия в Цариград за отпечатването на „Брачник“ – книга с правила
за сключването и разтрогването на браковете и за брачните взаимоотношения (1887).
Разписки от Никола Генадиев – брат за получените суми за подпомагане на
бежанците от Македония и Одринско (1913–1915); писма от Никола Генадиев до
Харитон Генадиев – брат с упрек за включването му в комисията по събиране на
помощи за Илинденско-Преображенското въстание (1903); до Симеон Таукчиев за
отношението си към правителството на Александър Стамболийски и Деветоюнския
преврат (1923); до председателя на Върховния съвет на Националнолибералната
партия за несъгласието си към водената политика и др. (1923).
Дипломи на Харитон Генадиев за избирането му за член на Френската академия на изкуствата (1902); за удостояването му с ордена „Почетния легион“ (1906)
и др.; записки и бележки (1879–1880); съболезнователни писма и телеграми за
смъртта му (1914); писма от и до Харитон Генадиев и Димитър Станчов, министър
на външните работи и на изповеданията за причините за оставката си като начал175
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ник отдел „Печат“ (1907); от Стефан Чапрашиков с поздравления за основаването
и разпространяването в чужбина на в. „Le Courrier de Sofia“ (1909); от Двореца с
благодарност за съставения от него българо-френски речник (1900, 1904).
Кръщелни свидетелства и свидетелства за учителска правоспособност на
Неделя Чардафонова и Свобода Шишкова (1886, 1894, 1912); портрети и скици от
Крум Дончев.

ГЕНАДИЕВА, ВАСИЛКА ПАВЛОВА (1905–1973)
Ф. 1785К, 1 опис, 95 а.е., 1927–1973
Родена 1905 г. в София, умира 1973 г. в София. Завършва Художествената академия
(1930). Художник-живописец. Член на Дружеството на независимите художници, на Дружеството на жените-художнички. Автор на самостоятелни изложби в София.

Свидетелства за завършен курс по живопис (1930); за учителска правоспособност (1932); орденска книжка (1955); членски карти от Клуба на културните дейци
при КНИК (1948–1953); служебна бележка за членство в СБХ (1959); некролог
(1973).
Маслени портрети и пейзажи, скици с молив от Василка Генадиева (1931–1971);
каталог, афиши и покани за нейни изложби (1939–1969); статии и отзиви от Ирина
Михалчева, Сирак Скитник, Васил Стоилов и др. за творчеството и за изложбите
на Василка Генадиева (1927–1969).
Писма от Методи Кецкаров, Елисавета Консулова-Вазова по творчески въпроси (1943–1964); от Окръжна художествена галерия „Станислав Доспевски“ в
Пазарджик с искане на биографични данни (1973).
Снимки на Василка Генадиева с Олга Брадистилова, Васка Емануилова, Вера
Лукова, Павел Матев, Кръстьо Чоканов, с ученици и др.; на нейни картини.

ГЕНОВ, ГЕНО ИВАНОВ (1912–1985)
Ф. 115А, 1 опис, 160 а.е., 1912–1985
Роден 1912 г. в с. Скобелево, Старозагорско, умира 1985 г. в София. Завършва строително инженерство във Висшето техническо училище в Карлсруе, Германия (1937). Инженер. Служител в БДЖ (1938–1950), в Държавната планова комисия (1953), в НИИТ към
МТ (1950–1953). Професор (1962); ръководител катедра „Железници“ (1965); зам.-декан
(1965–1968) и зам.-ректор на ВИСИ (1968–1970).

Автобиографии и автобиографични бележки (1952–1983).
Кръщелно свидетелство на Гено Генов; зрелостни свидетелства, студентска
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книжка, диплома (1931–1937); удостоверения и свидетелства от Главната дирекция
на благоустройството за право на свободна техническа практика (1946); членски
карти от ОРПС, Съюза на железничарите и моряците в България, Съюза на БСД
и др. (1945–1954); делегатски карти от конгреси и съвещания; укази, грамоти и
заповеди от ДС на НРБ за присъждането на звания и удостояването му с ордени
(1975–1982); поздравителни адреси и телеграми за 70-годишния му юбилей (1982).
Сведения за дейността на Гено Генов в НИИТ към МТ (1958); заповеди за
назначаването му за член в експертни, технико-икономически съвети и работни
групи; сведения, справки и др. за дейността на катедра „Железници“ при ВИСИ
(1973–1977).
Статии от Гено Генов за поддръжката на жп линиите и тяхното индустриализиране чрез използването на различни видове стоманено-бетонни траверси, за обучението на инженерните кадри и др. (1961–1982); доклади от научни конференции,
рационализаторски предложения и експертизи във връзка с изграждането, електрификацията, удвояването и други на жп линии, транспортни системи в пристанища
и др. (1964–1985); протокол на работна група по изграждането на метро в София;
библиографии и списък на научни разработки с неговото участие; рецензии от проф.
Веселин Влайков, проф. Тодор Цурински и др. за научните и рационализаторски
приноси на Гено Генов (1961–1966).
Писма и покани до Гено Генов от НТС, КНТПВО и др. за участието в конференции и заседания, за избирането му за член на Съвета по научно-технически
прогрес и др. (1953–1984).
Снимки на Гено Генов със съученици; състуденти; от научни съвещания и командировки (1956–1978); албум на шести випуск на Държавната мъжка земеделска
гимназия в Русе (1930–1931); снимка на Богдан В. Морфов – директор на БДЖ.

ГЕНОВСКА, ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА (1911–1960)
Ф. 959К, 1 опис, 597 а.е., 1919–1969
Родена 1911 г. в с. Левски, Плевенско, умира 1960 г. в Прага. Завършва театралната
студия на Боян Дановски (1937). Писателка, преводачка. Пресаташе в БЛ във Варшава (1946–
1947); отговорен секретар на Българо-чехословашкия комитет при НС на ОФ (1950–1951);
драматург в Театъра на Народната армия (1953–1955); директор на Българския културен
център в Прага (1959–1960).

Автобиографии (1946, 1950).
Кръщелно свидетелство; дипломи (1919, 1930); трудова книжка (1953); телеграми от СБП, министерството на външните работи на Чехословакия, съобщения
в печата за смъртта ѝ и за отбелязване годишнини от нея (1960–1969).
Пътни бележки на Веселина Геновска от Краков (1947); лични и служебни
дневници от Прага (1956, 1960); тетрадки с работни планове и бележки за творческото пресъздаване на образи и събития в романи, повести и пиеси с историческа
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и съвременна тематика, за реализма и формализма в изкуството, за психологизма
в литературата; цитати от художествени и критически произведения на български
и европейски автори и др. (1943–1951); романи от Веселина Геновска: „Любима
земя“, „Седем години“, „Слънчева долина“ и др. (1954–1958); повести: „Младост“,
„Лиза“, „Пролетни води“ и др.; разкази и очерци, публикувани във „Вестник на
жената“, в. „Литературен глас“, в. „Отечествен фронт“, сп. „Читалище“, сп. „Жената днес“ и др. (1933–1960); статии за политическия и културен живот в Полша,
за проблемите и развитието на чехословашката литература, за творчеството на
Адам Мицкевич, Ян Неруда, Йежи Путрамент, Зофия Налковска и др.; договори с
издателства (1950–1956); доклади и беседи пред СБП, Клуба на културните дейци,
Полския културен център (1950–1959); рецензии на театрални постановки и филми;
репортажи и интервюта с Оксана Иваненко, Николай Тихонов; библиография на
публикациите ѝ; рецензии от проф. Александър Бурмов, акад. Иван Дуйчев, Георги
Константинов и др. за творчеството на Веселина Геновска.
Списък на дипломатическото тяло във Варшава; програми и покани от Българския културен център в Прага, от Българо-чехословашкия комитет, от Клуба на
културните дейци.
Юбилейни издания, каталози от изложби в България и чужбина, брошури,
статии от Атанас Илиев, Димитър Михалчев и др.
Писма от и до Веселина Геновска и Герчо Герчев – съпруг за работата ѝ в Прага, с впечатления от пътуванията ѝ в Австрия, ГДР и др. (1930–1960); от и до Иво
Андрич за конференцията на писателите в София и за отложен конгрес в Белград
(1945); от и до Боян Болгар, Мария Грубешлиева за творческите им планове; от
и до Никола Танев за изложбата му в Прага и за отзивите в печата (1959–1960);
до Екатерина Аврамова за намерението си да разшири дейността на Българския
културен център в Прага (1959); до Борис Делчев, Георги Джагаров, Никола Фурнаджиев за отпечатване на книги, повести и романи (1946–1957); до СБХ в защита
на Бенчо Обрешков (1959); от Димитър Димов за превеждането на полски език на
романа „Осъдени души“ (1946); от проф. Методи Попов, Кирил Христов, Владимир Христакиев и др. с оценка на творчеството ѝ; от Съюза на чешките писатели,
Дружеството на словашките писатели, издателства и редакции за публикации,
преводи, чествания и др. (1947–1960).
Снимки на Веселина Геновска (1957); акад. Тодор Павлов (1959), Лудвиг Солски, Мария Говеринска, Вера Марецка и др. културни дейци (1955); албум „Стара
Варшава“ (1955).

ГЕНОВСКИ, МИХАИЛ ПОПОВ (1903–1996)
Ф. 861К, 2 описа, 192 а.е., 1936–1978
Роден 1903 г. в с. Левски, Плевенско, умира 1996 г. в София. Завършва право в СУ
(1927). Адвокат (1944–1948); министър на земеделието и държавните имоти (1945–1946);
депутат (1946–1949). Професор във ВИИ „К. Маркс“ и СУ. Секретар на ПП на БЗНС. Редактор на сп. „Земеделска защита“ (1923–1924), сп. „Земя и труд“ (1935–1939), сп. „Земеделска
мисъл“ (1946–1951) и др.
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Доклади, планове, указания за работата на издателска кооперация „Земя и
култура“, на Профкомитета на БАН, на Градското професионално дружество на
работниците от висшите учебни заведения и научните институти и др. (1936–1962);
протоколи, паметни записки, бележки от Михаил Геновски за заседания на НС на
ОФ, на Комисията за приемане на Димитровската конституция, на Законодателната
комисия при НС (1946–1948); декански и преподавателски дневници на Михаил
Геновски (1954–1974).
Монографии, студии, статии от Михаил Геновски: „Основи на държавата и
правото“, „Международни стопанско-правни отношения“, „Основи на международното право“ и др. (1937–1960); рецензии на монографии, студии и дисертации
от Александър Джеров, Ярослав Радев, Борис Спасов, Весела Чичовска, Витали
Таджер; служебни характеристики, рецензии, бележки, изказвания от проведени
конкурси за ст.н.с., доценти и професори във ВИИ „К. Маркс“, ВФСИ в Свищов,
ИИ при БАН, Научноизследователския институт по външна търговия и др. (1951–
1978); рецензии за научните изследвания на Михаил Геновски от проф. Димитър
Х. Димитров, доц. Веселин Христофоров и др.
Писма от и до Михаил Геновски и Вера Златарева – съпруга и Лалю Ганчев
за състоянието на въздържателното движение и за необходимостта от гарантиране
политически права на жените (1939–1940); от Профсъюза на работниците от просветата и културата за участие в Първия му конгрес, за заседания (1958–1961) и др.

ГЕОРГИЕВ, АНДРЕЙ РАДЕВ (1892–1974)
Ф. 1863К, 1 опис, 86 а.е., 1921–1967
Роден 1892 в с. Шейново, Старозагорско, умира 1974 г. в Пловдив. Завършва Педагогическото училище в Казанлък, следва в Консерваторията в Лион. Музикант-цигулар,
композитор и музикален педагог. Председател на Съюза на професионалните музиканти
(1925), председател на Българската народна филхармония (1927).

Автобиография. Статия от Г. Табаков за Андрей Георгиев (1967).
Симфонична поема за голям оркестър „Хемус“ (1929); партитури и либрета
на операта-приказка „Магда“, на операта „Майстор Манол“, на куклената опера
„Цар Салтан“ (1931, 1935, 1950); увертюри „Елица“ и „Хан Татар“ (1942); оркестрови сюити „Да знае мома“, „Яна и Луд гидия“ и др.; песни за мъжки и смесен
хор; детски музикални пиеси и песни; аранжименти на „Шуми Марица“ и „Мила
Родино“, на популярни песни и маршове и др.
Учебник „Кратък курс по елементарна теория и хармония за диригенти на
самодейни колективи“ и „България в народната песен“ – студия от Андрей Георгиев; „Пълно теоретически и практическо ръководство по музика“ от Емил Дюран,
превод на Андрей Георгиев (1946–1950).
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ГЕОРГИЕВ, АСЕН ИВАНОВ (1904–?)
Ф. 944К, 1 опис, 41 а.е., 1944–1964
Роден 1904 г. в Чипровци. Изключен от Берковската гимназия за комунистическа
дейност. Журналист, дипломат, политически деец. Участник в Септемврийското въстание
(1923); емигрант в Сърбо-хървато-словенското кралство (1924–1926); член на БКП (1924);
осъждан и интерниран. Редактор на в. „Работническо дело“, в. „Поглед“, в. „Известия“,
в. „Илюстрация“, в. „Ехо“, сп. „Звезда“ и др. (1930–1955). Дипломатически служител в
Белград и Одеса (1956–1972).

Автобиография (1959).
Осигурителна книжка на Асен Георгиев (1950); удостоверения, заповеди и служебни бележки от редакции, СБЖ, МВнР за заемани от него длъжности (1950–1964);
членски карти; удостоверение от ЦК на БПФК (1960).
Статии и лекции от Асен Георгиев за българското земеделие до 9 септ. 1944 г.,
за ТКЗС, за Димитър Полянов, Карл Маркс, проф. Димитър Михалчев, за Чипровското въстание от 1688 г. и др.; спомен за Христо Кърпачев (1944–1955).
Писма от Асен Георгиев до ЦК на БКП с препоръка за беседи в политическите
школи; от СБЖ за приемането му за член на съюза (1954); от Тришка Казлерович
по лични въпроси (1958), от Софийския ГК на БПФК за утвърждаването му за
АБПФК; от Общонародния комитет за БСД с покана за юбилейно честване, за
награждаването му като член-основател на дружеството и др.
Снимки на Асен Георгиев (1957); със семейството му; с Христо Кърпачев,
Камен Калчев, Крум Кюлявков, Ангел Каралийчев, Ячо Кабаивански, Марко Марчевски и др. (1947–1958).

ГЕОРГИЕВ, АСЕН КАЛЕВ (1891–?)
Ф. 1308К, 1 опис, 22 а.е., 1889–1944
Роден 1891 г. в Брезник. Завършва право в Берн (1913). Юрист, стопански деец. Учител
в Сливница (1909); служител в Софийската търговска камара (1913–1917), библиотекар в
НС (1914–1915); редактор на „Софийски търговски вестник“ (1919); собственик на АД
„Комерциум“; съучредител на Лозенската популярна банка (1923); открива памуко-предачна
фабрика в Трявна (1933). Председател на Съюза на българските студентски дружества в Берн.

Биография на Асен Георгиев.
Протокол от заседание на УС на Вносна централа „Българска търговия“ АД;
показания от Асен Георгиев, Христо Йоцов – членове на УС след направената ревизия за 1940–1944 г.; таблици за разпределянето на внесените стоки; удостоверения
за платени данъци (1943–1944); списъци на доставените от Българската закупателна
комисия в Берлин и от фирма „Зако“ стоки (1944).
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Писмо от Г. Шишков – български консул в Кьолн до Асен Георгиев за кампанията по закриването на „Българска търговия“ АД в Германия; от Железодобивния
съюз в Дюселдорф до износителите на желязо и ламарина в България за нежеланието
си да търгува с посредничеството на „Българска търговия“ АД и др. (1938–1942).
Снимки на Асен Георгиев с учредителите на Българските студентски дружества
в Швейцария (1919); албум на действителните членове на Софийската търговска
индустриална камара (1942), на членовете на Лозенската популярна банка и др.;
снимка от траурния митинг по повод смъртта на Захари Стоянов (1889).

ГЕОРГИЕВ, БОРИС ХАРАЛАМПИЕВ (1888–1962)
Ф. 1786К, 1 опис, 12 а.е., 1922–1963
Роден 1888 г. във Варна, умира 1962 г. в Рим. Завършва Художественото училище
в Санкт Петербург (1908). Художник. Специализира и живее в Италия, Франция, Индия
(1931–1936) и Бразилия (1952–1956). Носител на наградата „Короната на Италия“ (1937).

Съобщение във в. „La parole bulgare“ за завръщането на Борис Георгиев от
Индия (1936).
Писма от Борис Георгиев до Аспазия Думанова за впечатленията си от Индия,
за свои изложби в Милано и Флоренция (1937–1961); до Илия Енчев за изложбата
си в Берлин (1929); до Йордан Ковачев за заминаването си с Владимир ДимитровМайстора за Венеция, за живота си в Рим, Берлин, Индия (1922–1960); до София
Полковникова за пътуванията си до Индия, Берлин и Неапол, за изложбата си в Рим,
за работата си над портрета на хайделбергската принцеса Нюнюфар (1933–1951).
Писма до Никола Стойчев от Аспазия Думанова за съдбата на картините на
Борис Георгиев и др. (1963); от Михаил Кремен за желанието на Ирина Михалчева
да напише монография за Борис Георгиев (1962).
Албум със снимки на Борис Георгиев; снимки със София Полковникова, с
принцеса Нюнюфар, с Гера Харгенкова; снимки на будистки храмове в Индия.

ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ (1928–2003)
Ф. 1319К, 2 описа, 2913 а.е., 1888–1979
Роден 1928 г. в София, умира 2003 г. в Париж. Завършва класическа филология и история в СУ (1955); защитава докторат в Сорбоната. Преводач, писател, публицист. Работи
в отдел „Пропаганда и агитация“ към ДСП „Балкантурист“ (1963–1964), в Дирекцията за
авторско право към КК (1965). Сътрудник на Радио „София“, на ДИ „Народна култура“,
на Българска кинематография.

Автобиографии (1974–1977).
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Лична и бригадирски карти (1947–1950).
Дневници на Борислав Георгиев (1944–1979); роман „Сократ“ (1967); пиеси:
„Пазачът на фара“, „Кракра Пернишки“ (1970); есета: „Истината и легендата за
поета Вутимски“, „Йоан Кукузел“; очерци: „Пиндар“, „Бабините Видини кули“
и др. (1956–1971); статии: „Последно сбогом“, „Анна Ахматова“, „Тибет – страната на легендите“ и др. (1956–1971); разкази: „Вечер“, „Солта на морето“ и др.
(1958–1969); стихотворения: „Акварел“, „Сонет“ и др. (1948–1979); рецензия на
„Трагедии“ от Есхил в превод от проф. Александър Ничев; реферати: „Римска религия“, „Паметници на елинското изкуство в България“ и др. (1948–1949); преводи
от Борислав Георгиев за антологиите „Антична поезия“ и „Старогръцка поезия“;
от английски, френски, руски, италиански език на поезия и проза от Данте Алигиери, Анна Ахматова, Шарл Бодлер, Андре Верде, Оскар Уайлд, Марина Цветаева
(1956–1978); биографични сведения, интервюта, библиографии, бележки за живота
и творчеството на Александър Вутимски и Анна Ахматова (1950–1967).
Писма от и до Борислав Георгиев и Н. Глинский за негова картина „Йоан Кукузел“ (1967, 1970); от и до Георги Горанов, Жоро Савов, Ивайло Трайков, Николай
Тодоров и др. със сведения за преводаческата му дейност (1962–1977); до Христо
Александров, Атанас Тасев, Кюстендилската художествена галерия за приятелството и кореспонденцията си с Владимир Димитров-Майстора (1962–1975); до
проф. Димитър Ангелов, проф. Стоян Джуджев, Стоян Бакърджиев, Вивиан Пинто,
Александър Петрунов и други за живота и творчеството на Александър Вутимски
(1957–1979); до Индира Ганди за съдействие за написване на книгата „100 години
от рождението на Махатма Ганди. Един българин за него“ (1964); до Владимир
Георгиев, Стефан Кантарджиев, Никола Стойчев и други за Борис Георгиев – художник (1952–1978); до Стефан Гечев, Любчо Петров, Никола Станев за преводи
и издаване на древноизточна и старогръцка поезия (1967–1978); до Васил Златарев, Атанас Иванчев, Илия Петров за творчеството им (1964–1975); до Августин
Пейчинов за завършена негова пиеса (1966); до Богомил Райнов и Тихомир Талев
с мнение за творчеството им (1965); до Народния театър, Видинския и Пернишкия
театри за поставянето на негови пиеси (1969–1970); от издателства „Български
писател“, „Народна Култура“, „Български художник“ за сътрудничество и публикации (1953–1979); от духовни лица в Рилския манастир и Ватиканския архив за
събиране на сведения за Йоан Кукузел (1966–1979).
Портрети на Борислав Георгиев от Вяра Дойчева, Стефан Кантарджиев и
Васил Стоилов (1944–1970); рисунки от Федя Бакалов, Лиляна Дичева и Атанас
Иванчев (1954–1973).
Снимки на Борислав Георгиев (1935–1974); със семейството си и с роднини
(1933–1976); с проф. Александър Балабанов, проф. Велизар Велков (1947–1949);
на Георги Димитров, Антон Югов, Трайчо Костов и Дамян Велчев от военен парад
(1947); на Николай Лилиев, Борис Георгиев, Владимир Геновски, Фео Мустакова,
Парашкев Хаджиев, Александър П. Хитов, Маестро Георги Атанасов и др. (1945–
1972); от чествания в църквата „Санта Мария“ в Рим (1937, 1940).
Спомени от Адриана Георгиева-Бондурова – сестра „Моят дневник в Париж“
(1974); стихотворение „Спомени за морето“ (1956); превод на подбрани анекдоти
„Френски хумор“ (1974–1975); писма от и до Адриана Георгиева-Бондурова и НХГ,
художествените галерии в Кюстендил, Велико Търново, Варна и други за интереса
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им към притежаваните от нея творби на Владимир Геновски, Борис Денев и др.
български художници (1975–1979); от националния музей „Рилски манастир“ за
предлагани документи, книги и предмети за откупуване (1978); автобиография на
Радко Радков (1969); афиши от негови театрални постановки; писмо до Питър О’Тул
с отзив за актьорското му майсторство (1969); спомени от Борис Георгиев; писма от
и до Борис Георгиев и Аспазия Думанова, Вергиния Г. Борисова за пътуванията му
в Южна Америка и за изложбите му в Италия (1954–1962); от Алберт Айнщайн с
благодарност за нарисувания му портрет (1929); от Владимир Димитров-Майстора
до Аспазия Думанова с мнение за творчеството му (1960–1961). Писма от МВРИ
до гръцкия генерален консул в България за двустранните отношения (1888–1893);
преписка между МВРИ и Гръцката легация в София (1914–1936). Фейлетони, разкази и стихотворения от Александър Петрунов, Любомир Михов, Бойчо Алексиев и др. (1937–1978).

ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ (1886–1980)
Ф. 1620К, 1 опис, 433 а.е., 1922–1980
Роден 1886 г. в София, умира 1980 г. в София. Писател, публицист, краевед, преводач.
Основател на библиотека „Избрани съдебни речи“ (1926–1931).

Лична карта на Георги Георгиев (1979); орденска книжка и указ за награждаването му с орден „Кирил и Методий“ (1977); смъртен акт, некролози (1980).
Биографична справка от Борислав Стоянов (1979); сборник „Върхове на едно седемдесетилетие“, статии и спомени за живота и творчеството му от Борис Аврамов,
Сава Бобчев, Вельо Велев, Николай Генчев, Петър Коледаров и др.
Романи от Георги Георгиев: „Ирен“, „Г-н Лафарж“, „Един от Първа дивизия.
Спомени на един участник“, „Дъщерята на Емил Зола“, „Вечният блян“, „Срещите
ми с бележити френски писатели“, „Енциклопедия по родолюбие“ (1930–1967);
статии и очерци: „Непознатият възрожденец Маринчо Бенли 1809–1875 г.“, „Княз
Стефан Богориди. Двеста години от рождението му“, „Никола и Христо Тъпчилещови“, „Княз Никола Богориди 1821–1863 г.“, „Димитър Шишманов 1833–1875 г.“,
„Иван Вазов 1850–1921 г.“, „Възрожденец и хуманист. 110 години от рождението
на проф. Иван Шишманов“ за Големи Вълко и Стоян Чалъкови, Захари Струмски,
Евгения Марс, за българското присъствие в Средновековна Италия, за българи в
творчеството на италианските писатели, за родословието на графиня Ана дьо Ноай,
Пиер Ронсар и др.; спомени за Димчо Дебелянов, Слави Дончев; биографични
бележки за Иван Богоров, д-р Иван Селимински, Никола Войновски, Захари Хаджигюров, Николай Павлович, Димитър Икономов, д-р Стоян Чомаков, Сава Филаретов, Константин Иречек и др.; статии и бележки за „Енциклопедия България“. Т.
1–5, за „Кратка българска енциклопедия“, за „Речник на българската литература“,
за „Българска енциклопедия на музикалната култура“; библиографии; рецензии за
творчеството на Георги Георгиев от Дино Божков, Петър Горянски, Асен Златаров,
Димитър Йоцов, Михаил Арнаудов и др. (1922–1975).
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Писма до Георги Георгиев от Константин Генчев, Велизар Илиев, Борис Недев, Димитър Струмски, ДИ „Народна култура“, МНП, редакцията на в. „Поглед“
и други с отзив за творчеството му, за публикации, чествания и др. (1970–1979).
Снимки на Георги Георгиев.

ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР (Димитър Георгиев Василев) (1930–1983)
Ф. 1219, 1 опис, 176 а.е., 1945–1983
Роден 1930 г. в Симеоновград, умира 1983 г. в София. Завършва българска филология в СУ (1952). Журналист във в. „Студенска трибуна“, в. „Народна младеж“, в. „Труд“,
в. „Отечествен фронт“; завеждащ-сектор и първи зам.-отдел на „Средства за масова
информация“ при ЦК на БКП (1967–1976); зам.-главен редактор на в. „Работническо
дело“ (1976); зам.-председател на Комитета по печата (1976), на Държавно творческопроизводствено и стопанско сдружение „Българска книга и печат“ при КК (1983), на
СБЖ (1974–1983); преподавател (1970–1974) и професор (1974–1983) във Факултета
по журналистика при СУ.

Заповеди за назначаването на Димитър Георгиев за зам.-председател на Комитета по печата и Държавно сдружение „Българска книга и печат“ (1980–1983);
удостоверения за членство в ЕМОС и избирането му за съветник в Сталински
РНС; грамоти от ЦК на ДКМС и СБЖ за награждаването му по повод юбилейни
годишнини (1946–1974); визитни картички и др. Статия за Димитър Георгиев от
„Енциклопедия България“.
Тетрадка-дневник на Димитър Георгиев (1945).
Монографии от Димитър Георгиев: „Архитектура на вестника“ (1967), „Режисура на вестника“ (1972), „Журналист и вестник“ (1979) и др.; студии: „Специфика
на американската графична школа“ (1973), „Буржоазната пресреклама – идеологическо и икономическо оръжие на монополите“ (1975) и др.; пътеписи и статии: „Десет
дни в Германия“, „Отговорът на Словакия“, „Строителите на Будапеща“, „Цюрихски бележник“, „В братска Чехословакия“, „Стратегията на научно-техническия
прогрес“, „Вратите на Белгия“ и др. (1950–1981); доклади, беседи, изказвания за
съдържанието, графичния дизайн и илюстрирането на вестниците и др. (1960–1983).
Тезиси за научна конференция на ВИИ „Карл Маркс“ (1967); бележки от работни срещи и съвещания; протоколи от заседания на СБЖ; писма от и до различни
редакции за сътрудничество, тиражни справки, графични концепции за периодични
издания (1967–1972); списъци на студенти, програми, конспекти за лекционни
курсове по журналистика (1976–1979).
Писма от и до Димитър Георгиев и Олджих Буреш, Зденек Горжен за отпечатването в Прага на брошурата „Съвременен вестник“ (1978–1982); от Комитета
за радио и телевизия, ОП „Книгоразпространение“ за участие в симпозиуми и др.
(1972–1980); от Георги Йорданов, Алексей Киселов, Кирил Найденов за рецензии
и мнения за монографиите му (1979–1982); до Любомир Левчев, Сергей Юриевич,
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Игор Яковлевич за приемането на студенти в литературния институт „Максим
Горки“ (1980).
Снимки на Димитър Георгиев; от работни срещи и съвещания с Тодор Живков,
Иван Славков и др.

ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР АНАНИЕВ (1895–?)
Ф. 633К, 2 описа, 160 а.е., 1895–1959
Роден 1895 г. в с. Извор, Пернишко. Журналист. Политически деец. Радиотелеграфист в
Шумен, Кюстендил и Божурище (1918–1925). Член на БКП (1918) и ръководител на Военната
организация при ЦК. Участник в Септемврийското въстание (1923); осъден (1925). Дописник на в. „Работнически вестник“ (1920–1923); кореспондент на ТАСС (1930–1932), на в.
„Заря“ в Прага (1934–1938) и на чехословашки вестници и агенции в България (1945–1949).

Автобиография (1959).
Кръщелно свидетелство на Димитър Георгиев; трудова книжка (1913–1923);
заповеди за назначаването му на работа (1920–1926); задгранични паспорти
(1934–1946); журналистически и кореспондентски карти (1935–1937; 1948–1952);
биографична справка и удостоверения за конспиративната му дейност (1925–1952).
Статии, политически обзори и информации от Димитър Георгиев за конституцията от 1947 г., за смъртната присъда на Никола Петков, за кооперативното
движение, за българо-румънските отношения, за малцинствата в Югославия и
др. (1935–1949); кореспондентски статии от Прага за партийния и синдикалния
живот, за българо-чехословашките културни и икономически връзки, за развитието на стъкларската и порцелановата индустрия в Чехословакия и др.; спомени
за Георги Димитров и Коста Петров (1955, 1958); пътни бележки от Словакия и
Моравия; географско описание на Етрополе и околностите му. Обвинителни актове
по чл. 3 от ЗЗД (1925); списък на членовете на „Изворска колония“ и протоколи
от заседанията ѝ (1928–1930); протоколи от разпити и обвинителни актове срещу
интелектуалци (1945).
Писма до Димитър Георгиев от Славянския комитет в Прага за броя на българските студенти в града (1937); от издателство „Прага“, от Българо-чехословашката
стопанска камара и др. с предложения за сътрудничество (1936–1947).
Снимки на Димитър Георгиев с театрални дейци и журналисти; с близки и
приятели (1936–1954).
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ГЕОРГИЕВ, КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (1899–1977)
Ф. 916К, 2 описа, 59 а.е., 1921–1962
Роден 1899 г. в с. Гаганица, Монтанско, умира 1977 г. Завършва агрономство в Германия (1924). Агроном в с. Садово, Пловдивско и в МЗДИ (1925–1930); главен инспектор
в Дирекция на външната търговия (1930–1942); ръководител на частна търговска фирма
(1943–1946); главен секретар на МТПрод и на Федерацията на агрономите, ветеринарните
лекари и лесовъдите (1931–1938).

Автобиографии (1946, 1954).
Студентски удостоверения на Константин Георгиев (1924); заповеди за командировки от МТПТ и МФ; открит лист (1943); молби, служебни бележки и
характеристики (1948–1960); показания от Константин Георгиев пред Дирекция
на народната милицията и протокол от разпит (1945–1947).
Дипломна работа на Константин Георгиев (1923); доклади до Дирекцията на
външната търговия по изхранване на населението (1941); до МТПрод за щетите от
сушата и недостига на селскостопански храни (1945–1947); за стопанската политика на България и др. (1949); бюджет за разходите на МТПрод (1947); доклади за
реорганизацията на МТПТ; списък на държавите, подписали търговска спогодба
с България (1947–1950); статии от Константин Георгиев „Аграрната реформа в
България и нейните постижения, изразени в резултатите по оземляване на бежанците и местните правоимащи“, „Производство, цени, снабдяване“, „Активизирано
военно-временно стопанство“ и др., публикувани в сп. „Агрономическа мисъл“, сп.
„Производство, цени, снабдяване“, в. „Народно земеделско знаме“ и др. (1929–1955).
Писма до Константин Георгиев от културно-благотворително дружество
„Тракия“ с благодарност за просветната му дейност (1927); от Държавния спиртен
монопол с покана за заседание (1945); от Съюза на българските износители за
провеждане на подписка за „Заема на свободата“ (1945); от МЗ за съставянето на
учебник за селскостопанските техникуми (1952).
Снимки на Константин Георгиев с делегации в Италия, Унгария и др. (1921–
1962).

ГЕОРГИЕВ, КОСТА (Константин Георгиев Костов) (1877–1932)
Ф. 1815К, 1 опис, 42 а.е., 1895–1978
Роден 1877 г. в с. Ени махале, Лозенградско, умира 1932 г. Завършва Одринската
гимназия „Д-р П. Берон“, следва математика и физика в Женева. Учител, общественик,
политически деец. Учител в Битоля (1905–1906); директор на Лозенградската и Одринската гимназии (1910–1911) и Старозагорското девическо училище (1913–1918). Член на
Висшия административен съвет на Междусъюзническа Тракия, на Върховния комитет на
Тракийската организация. Народен представител в XXIII ОНС (1931).
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Зрелостно свидетелство на Коста Георгиев (1900); писма за преназначаването
му в Одринската гимназия и в Старозагорското девическо училище (1911, 1913);
писмо от Филип К. Георгиев – син с биографични данни за Коста Георгиев (1978);
статии в печата за смъртта му (1932); спомени от Ст. Мавродиев, П. Симидов, Т.
Николов и др. за учителстването му в Битоля, за дейността му в Тракийската организация, за участието му в управлението на Междусъюзническа Тракия (1933–1942).
Писмо-опровержение от Коста Георгиев срещу обвиненията за толериране на
западнотракийците, за убийството на Я. Кратунков и др. (1931).
Статии в периодичния печат по избора на Коста Георгиев за народен представител (1932).
Снимки на Коста Георгиев със съученици в Одрин (1895); като студент в Женева (1903); с членове на Висшия административен съвет на Междусъюзническа
Тракия (1919) и др.
Автобиография на Филип К. Георгиев – син (1969); автобиографични сведения
за антифашистката му дейност (1944); сведение от РНС „Васил Левски“ за обществено-политическата му дейност преди 1944 г. (1967); статии от Филип Георгиев.

ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ПЕНЧЕВ (1884–1964)
Ф. 1005К, 1 опис, 16 а.е., 1912–1936
Роден 1884 г. в Русе, умира 1964 г. в София. Учи театрално изкуство в Загреб и Париж
(1904–1905). Драматичен артист в Пловдив, Русе и Бургас (1905–1944), в Народния театър
за младежта (1945–1951).

„Спомени на един актьор“ от Любен Георгиев. Юбилеен сборник „Любен
Георгиев“ (1928).
Снимки на Любен Георгиев; в роли от пиеси (1912–1936); на Анка Георгиева
в роли от пиеси (1925–1936).

ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ТОМОВ (1898–1980)
Ф. 1979К, 1 опис, 24 а.е., 1904–1986
Роден 1898 г. в Нови пазар, умира 1980 г. в София. Завършва славянска филология в
СУ. Учител, преводач, литературен критик. Учител в Търговище (1924–1926), Кюстендил
(1926–1930), София (1930–1938, след 1944); главен инспектор по български език в МНП
(1938–1944).

Биографични бележки; родословно дърво.
Спомени, интервюта и статии за Любен Георгиев от Веселин Андреев, Алберт
Коен, проф. Константин Попов и др. (1979–1986).
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Статии от Любен Георгиев „Из нашия литературен семинар“, „Между литературата и живота“; обяснителни бележки и литературен разбор на „Илиада“
(1935–1984).
Поздравителни картички от Христо Вакарелски, Стефан Георгиев и др.
(1926–1972).
Снимки на Любен Георгиев; със семейството му; с колеги (1904–1942).

ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН (Любен Георгиев Христов-Юскеселиев)
(1933–2001)
Ф. 1298, 1 опис, 674 а.е., 1901–2001
Роден 1933 г. в София, умира 2001 г. в София. Завършва българска и руска филология
в СУ (1955, 1960). Литературен критик. Редактор във в. „Народна младеж“, сп. „Септември“, издателство „Български писател“; водещ на рубриката „Московски срещи“ по БНТ
(1954-2000). Доцент в СУ. Член на Кабинета на младия писател (1956) и на СБП (1970).

Автобиографии (1963).
Кръщелно свидетелство на Любен Георгиев; свидетелства и дипломи за завършено образование и защитен докторат (1951–1985); делегатски карти от Съюза
на съветските писатели (1972–1980), международен паспорт (1997); грамота за
публицистика (1997), орденска книжка „Червено знаме на труда“ (1998), диплом
„Золотая муза“ (2000); некролози (2001) и др.
Изказвания, мнения и оценки от Любен Георгиев, Георги Цанев, Камен Зидаров
и др. за работата им в сп. „Септември“, за оформлението и подбора на материалите, за проведените срещи с писатели (1953–1958); докладни записки, становища
от Ангел Тодоров, Любен Георгиев, Иван Руж и др. за обсъдените в Кабинета на
младия писател стихове на млади поети, за творческа среща с Ангел Каралийчев
(1954–1957), за проведени литературни четения (1957–1960); писма от СБП до
„Балкантон“ за издаване книги на Никола Фурнаджиев и Елисавета Багряна с плочи
(1958–1962). Докладни записки от Андрей Гуляшки – председател на УС на СБП
за характера, формата, тиража и цената на съюзните издания (1970); програми за
престоя на театър „Таганка“ в София (1975) и др.
Бележници на Любен Георгиев за работата му в сп. „Септември“ и в издателство „Български писател“, за разговорите му с Георги Караславов, Камен Зидаров,
Георги Джагаров, Елисавета Багряна, Георги Цанев, Андрей Гуляшки, Михаил
Кремен, Андрей Вознесенски, Юрий Завадски, Михаил Улянов, Булат Окуджава,
Евгений Евтушенко и др. (1955–1990); бележки за срещата на Андрей Гуляшки с
читатели за представянето на цикъла Авакум Захов (1965), от съвещания с учители по литература (1966) и др. Книги от Любен Георгиев: „Пеньо Пенев – поетът с
ватенката“ (1964), „Посланици на красотата“ (1974), „Московски срещи“ (1981),
„Уловени мигове“ (1987) и др.; статии „Трима съперници“ (1959), „Съвременност и
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поезия“ (1960), „Съвременна българска литература“ (1970), „Висоцки – познатият
и непознатият“ (1987), „Как Ламар работеше над стиха“ (2000) и др.; интервюта
с Андрей Вознесенски, Радой Ралин, Георги Цанев, Владимир Висоцки, Чингиз
Айтматов и др. (1966–1988). Статии и отзиви от Христо Радевски, Андрей Гуляшки,
Иван Руж, Георги Джагаров и др. за творчеството му.
Писма от и до Любен Георгиев и Маргарита Алигер за провеждането на интервю (1980); от и до Семьон Висоцки за публикуване сборник от произведения
на Владимир Висоцки (1982–1986); от и до Булат Окуджава за новите му романи и
стихосбирки (1970–1995); от и до Валентин Распутин за творческите им планове
и съвместни изяви (1977–1999); от Любен Дилов с обяснение на позицията си по
отношение на критиката на Любен Георгиев (1971); от Юрий Доронин за изпратени
разкази за публикуване (1984); от Ламар за несъгласието си да се свалят стихове
от стихосбирката му (1971); от Десанка Максимович за преводите ѝ на стихове от
Елисавета Багряна (1986–1990) и др.
Снимки на Любен Георгиев; с Любомир Левчев, Елисавета Багряна, Божидар
Божилов, Орлин Орлинов, Блага Димитрова и др. (1982–1983); с Василий Аксьонов, Олег Шестинский, Владимир Висоцки, Михаил Царьов, Евгений Евтушенко,
Алексей Арбузов, Юрий Любимов, Булат Окуджава, Чингиз Айтматов, Андрей
Дементиев, Валентин Распутин и др. (1972–1994); снимки на Владимир Висоцки
в роли от „Хамлет“, „Анти-свят“, „Арапът на Петър Велики“, от концертни изпълнения и др. (1967–1978); на Инокентий Смоктуновски в „Цар Фьодор Иванович“;
на Стефан Гецов в ролята на цар Калоян и др.

ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА ИЛИЕВ (1881–1950)
Ф. 1570К, 1 опис, 48 а.е., 1902–1945
Роден 1881 г. в Провадия, умира 1950 г. в София. Публицист. Уредник на Варненската
градска библиотека (1901); дописник на „Варненски общински вестник“; репортер на в.
„Ден“, в. „Народно единство“; издател на в. „Справедливост“ (1908), в. „Единство“ (1914);
редактор на в. „Напред“ (1919–1921).

Автобиография (1934).
Кръщелно свидетелство на Никола Георгиев; съобщение във в. „Известие“ за
назначаването му във Варненската градска библиотека (1902); открит лист и удостоверение от МВ (1918); карти за самоличност и регистрационни свидетелства от
пребиваванията му в чужбина (1921, 1941).
Предложение от Никола Георгиев, Стоян Михайловски и др. за основаване
АД за периодичен печат и книгоиздателство „Напред“ (1919).
Брошури от Никола Георгиев: „Нуждите на настоящия политически момент“,
„Новите опасности за България“ (1909, 1913); спомени за ген. Михаил Савов, за
Стоян Михайловски и др., публикувани във в. „Днес“ и „Литературен глас“; статии
по политически въпроси, за библиотечното дело, публикувани във в. „Зора“, в.
„Камбана“, в. „Варненски общински вестник“ (1903–1937).
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Писма от и до Никола Георгиев и проф. Михаил Арнаудов за хода на военните
действия по време на Първата световна война (1915–1919); до Иван Вазов с впечатления от Париж (1921); от йеромонах Климент от Троянския манастир за живота на
духовниците (1906); от Кочо Хаджикалчов и Старозагорския митрополит Методий
Кусевич за правителствената политика по време на войните, с мнение за член 17
от Търновската конституцията (1912–1919); от Владимир Русалиев за книгата си
„Будилник и поща“ и за завършването на „Нощна песен“ (1944); от Иван Грозев,
Драган Зографов, Николай Дончев, Стоян Михайловски, Стоян Омарчевски и др.
за в. „Напред“, за абонамент, сътрудничество, публикации (1919–1945).
Снимки на Никола Георгиев с приятели (1935); на Драган В. Манчов (1907);
графичен портрет на Стоян Михайловски.
Брошура „Кратък исторически очерк за Варненската градска библиотека“ от
Добрин Василев; речи от Константин Хаджикалчов в НС (1916) и др.

ГЕОРГИЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ (1873–1940)
Ф. 1679К, 1 опис, 19 а.е., 1879–1940
Роден 1873 г. във Велико Търново, умира 1940 г. Завършва финанси в Париж (1896).
Обществен и политически деец. Собственик на „Модерен театър“ във Велико Търново
(1912); член на общинското управление (1918–1922), на Окръжния съд; акционер в АД
„Родопски метал“.

Биографична справка за Николай Георгиев от Стефан Н. Георгиев – син.
Спомени от Николай Георгиев за участието му в общинското управление на
Велико Търново (1918); изследване „Търново, търновци и техните еснафи преди
Освобождението“ (1936); бележки за народните празници и обичаи.
Снимки на Николай Георгиев; със семейството му; с български студенти в
Женева и Париж; с участниците в І конгрес на кинопритежателите във Велико
Търново, пред мина „Родопски метал“ (1890–1940).

ГЕОРГИЕВ, ПЕНЧО (Пенчо Георгиев Попстоянов)
(1900–1940)
Ф. 102К, 1 опис, 69 а.е., 1925–1940
Роден 1900 г. във Враца, умира 1940 г. в София. Завършва декорация в Художествената
академия в София (1925); специализира и работи в Париж (1929–1934). Живописец, график,
илюстратор. Сценограф в Народния театър и операта в София, в Русенския и Варненския
театри.
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Биографични бележки за Пенчо Георгиев; посмъртен вестник (1940).
Статии, отзиви и рецензии в българския, френския и чешкия печат за творческите изяви и изложби на Пенчо Георгиев (1928–1930); за театрални и оперни
постановки по негова сценография (1927–1940); за млади художници и общи художествени изложби (1925–1936).
Писма до Пенчо Георгиев от Илия Бешков със сведения за организирани изложби в Париж, за смъртта на Иван Милев, за музеите в Белград, за впечатленията
си от Прага (1927–1935); от Стефан Киров с молба за отзив за пиеса (1934); от Любомир Пипков и Иван Табаков за смъртта на Иван Милев (1927); от Георги Попов
за изложбата си в Лион (1932); от ученици на проф. Стефан Баджов с поздравления
за доброто му представяне в Париж др.
Снимки на Пенчо Георгиев; със семейството му; с Илия Бешков, Тодор Боров,
Александър Стаменов, Ламар и др. (1926–1939).

ГЕОРГИЕВ, СТЕФАН СТОЯНОВ (1899–1984)
Ф. 824, 1 опис, 134 а.е., 1907–1983
Роден 1899 г. в Тетевен, умира 1984 г. в София. Завършва агрономство в СУ (1925).
Учител и обществен деец. Директор на Допълнителното земеделско училище – с. Ковачица,
Ломско, Допълнителното земеделско училище – с. Прогорелец, Монтанско, Средното лозаро-винарско и градинарско училище – Плевен, Селския народен университет – Пордим,
Висшия земеделско-домакински институт – Пазарджик, Държавното средно земеделско
училище – Битоля и др. (1928–1944). Старши икономист в ИНРА (до 1961). Кавалер на
ордена на Италианската корона (1942).

„Един живот“ – мемоари на Стефан Георгиев (1976). Резолюция, молби и
възражения за членуване и изключване от БКП (1948–1950).
План на стопанство „Вълчовец“, рапорт до директора на завод „Клементина“
за състоянието на стопанство „Вълчовец“ (1926–1927); скици за постройки, ежедневни бележки и др.; сортови опити с пшеница (1928); учебни програми, рапорти,
протоколи от заседания на учителския съвет в земеделските училища в с. Прогорелец, Плевен и др. (1931–1942).
Изследвания от Стефан Георгиев „Какво да се чете на село“ (1932), „Земеделското образование в България“ (1938–1940), статия „Културно–просветните
кръжоци при допълнителните земеделски училища и тяхното организиране“ (1930),
статии за развитието, състоянието и законодателната уредба на стандартизацията
в България (1953–1954), лекции „Допълнителното земеделско образование в България“ (1935), „Земеделско законодателство и администрация и средства и методи
на въздействие върху възрастното население“ (1941) и др.
Писма от Елизабет Хаскел със сведения за живота и дейността на фамилия
Хаскел, за построяването на Селския народен университет в Пордим с дарения на
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съпруга ѝ Едуард Хаскел, с отзив за списването на в. „Зорница “ и др. (1940–1948);
от семейството му (1926–1927) и др.
Снимки на Селския народен университет – Пордим, Плевенско; снимки на
Стефан Георгиев с ученици, на практически занимания; на участници в областни
и окръжни конференции на агрономите (1929–1940) и др.

СЕМЕЕН ФОНД ГЕОРГИЕВИ, ЕВЛОГИ И ХРИСТО (1819–1897)
Ф. 700К, 2 описа, 89 а.е., 1859–1901
Евлоги Георгиев Недев – брат (1819–1897)
Роден 1819 г. в Карлово, умира 1897 г. в Букурещ. Учи при Райно Попович в Карлово
и в Гръцкото училище в Пловдив (1835–1836). Банкер и общественик. Търговец в Галац и
Букурещ (от 1837). Един от основателите и ръководителите на Добродетелната дружина
(1853); дипломатически агент на Княжество България в Румъния (1879–1881); почетен
член на БКД (1887).

Христо Георгиев Недев – брат (1822–1872)
Роден 1822 г. в Карлово, умира 1872 г. в Букурещ. Учи при Райно Попович в Карлово.
Банкер и общественик. Търговец в Галац и Букурещ (от 1842). Един от основателите и
ръководителите на Добродетелната дружина (1853); член на Комисията за набиране на
доброволци по време на Кримската война (1853–1856).

Завещание на Евлоги Георгиев (1896); писмо от Руското императорско дипломатическо агентство в Букурещ за награждаването му (1872); крепостен акт (1893);
съболезнователни телеграми за смъртта му (1897).
Писма от Евлоги Георгиев до Иван Евстр. Гешов за избора на княз Александър I Батенберг, за финансирането на публикации за България във френския печат,
за избора на народни представители във І ВНС (1879); до княз Фердинанд І за
дарението си за построяване на Висше училище в София (1896); от Найден Геров
за убийството на император Александър II, за отношението на княз Александър
I Батенберг към българските правителства и др. (1879–1881); от Тодор Икономов
със сведения за Временното руско управление (1877–1878); от екзарх Йосиф I за
разпределянето на сумите съгласно завещанието на д-р Петър Берон (1880–1882);
от Христо Д. Караминков за Великденската акция и заточението на българските
владици, за Кукушката уния и др. (1859–1861); от Григор Начович за политическата
ситуация в България и за правителствените промени (1879–1889); от ген. Артур
А. Непокойчицки за съдействие при преминаването на руските войски през Румъния (1877); от Николай Палаузов и Николай М. Тошков за създаването на БКД
(1868–1869); от Константин Помянов за сътрудничество във в. „Нова България“ и
за материалните си затруднения (1871–1876); от митрополит Симеон ВарненскоПреславски за подготовката и обявяването на Съединението (1885); от Драгоя
Шинов за отношението на европейската общественост към четническото движение
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(1867); от Габровското училище, Българското читалище в Цариград и други с молба
за материално подпомагане (1872); копирни книги с търговски писма (1871–1877).
Писма от Христо Георгиев до Евлоги Георгиев по различни имущественостопански въпроси (1866–1868); от Христо С. Арнаудов и Христо Д. Караминков
за църковнонационалното движение, за униатското движение и неговия печатен
орган в. „България“ и др.; от Христо Ботев с молба за заем за откупуването на
заложени книги (1868); от Григор Начович за преминаването на четата на Филип
Тотю в България (1868); от Николай М. Тошков за дейността на „Одеското благотворително общество“ (1867).
Копирна книга с писма по създаването на БКД (1869); укази на Тайното
българско привременно правителство в Букурещ (1874) и на благотворителния
комитет „Единство“ (1878); списъци на членове на благотворителни заведения в
Букурещ и др. Възвания от княз Александър М. Дондуков-Корсаков за съдействие
на Временното руско управление (1878); от Централния комитет в Южна България
за борба против решенията на Берлинския договор (1879) и др.
Договор за изработване на паметник на Евлоги Георгиев в Букурещ (1901).
Снимка на Герасим С. Ракаджиев (1870).

ГЕОРГОВ, ИВАН АНДРЕЕВ (1862–1936)
Ф. 936К, 1 опис, 35 а.е., 1852–1934
Роден 1862 г. във Велес, умира 1936 г. Завършва философия с докторат в Йена (1888).
Професор по философия, етика и детска психология в СУ.

Свидетелство на Иван Георгов от Мъжкото училище във Велес (1875); грамота за награждаването му като доброволец в Сръбско-българската война (1885);
тефтерчета със сведения за ежедневните му разходи и за цените на хранителните
стоки (1889–1911).
Лекции от Иван Георгов „Английската философия в XIX век“
Писма от Иван Георгов до Феликс Каниц за следването му в Йена, за работата
на български специализанти в чужбина, за създадения Учебен съвет към МНП, за
откриването на Висшия педагогически курс и др. (1881–1889); от Драган Ангелов,
Теодор Бенев, Петко Вълов, Йордан Чомаков, проф. Иван Шишманов и др. възпитаници на Феликс Каниц с благодарност за оказаното им съдействие, за работата
им като учители в Копривщица, Лом, Шумен, за политическите борби в България,
за процеса срещу Драган Цанков, за участието на Стоян Заимов в националноосвободителното движение и др. (1879–1888); благодарствено писмо от д-р Иван
Моллов – ректор на СУ за дългогодишната му научна и преподавателска дейност
(1934).
Снимки на Иван Георгов; с проф. Иван Шишманов; с доброволци от Сръбскобългарската война; с участници в Първата световна война.
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Изложение от граждани до митрополит Авксентий Велешки за църковни и
училищни неуредици (1852); писма от митрополит Авксентий Велешки до неустановено лице за преместването им с митрополит Иларион Макариополски на о. Халки
(1863); от Иларион Ловчански, Иларион Макариополски и Панарет Пловдивски до
Търновската община за събиране на суми за издръжката на Българската екзархия
(1871); от Преображенския манастир до Търновската община за откриване на училище и за отпускане на помощ (1872); от Антон Драндар и Димитър Шишманов до
Феликс Каниц с отзив за книгата му „Дунавска България и Балканът“, с молба за
мнение за труд на Антон Драндар, за нарасналото политическо влияние на Петко
Каравелов (1884); отговор на А. Богдан на статия от в. „Българска пчела“ за ролята
на Зографския, Хилендарския и Рилския манастири като средища на българската
духовна култура (1864).

ГЕРАЙ, Върбишки султани (1831–1877)
Ф. 199К, 2 описа, 92 а.е., 1802–1896
Шахин Герай – последният кримски хан и неговият род се преселват в Югоизточна
България след разгрома на Кримското ханство и присъединяването му към Русия (1783).
Османската власт им раздава ленни владения и титлата „султани“. От тях по-известни са
Бехадър Герай, Месуд Герай и Шахин Герай. Върбишките султани вземат активно участие
в управлението на Северна Тракия през ХVІІІ – първата четвърт на ХІХ в.

Тапии, съдебни решения, писма и др. за подялба на владения между наследниците на Гераите (1802–1876); за придобити от тях имоти (1844–1870); за спорове
със селяните (1807–1866); списъци за откупуването и събирането на данъци в
Шуменска, Новопазарска, Провадийска и други кази (1844–1865); тефтер, писма
и разписки за събрани такси от Гергьовския панаир в Ески Джумая (1844); ферман за освобождаване на Гераите от данъци (1841); тефтер за раздадени пари с
лихва (1836–1867). Писма и разписки за осигурените доставки на турската армия
(1850–1866).
Протоколи, молби, писма от съдебни спорове между селяни (1844–1873). Инструкции от Високата порта до силистренския валия за подобряване управлението
на областта (1861); до чиновниците за набиране на войници (1861); за настаняването на черкезите в Герловска нахия (1860); регистър за гражданското състояние на
преселниците (1860–1865); писмо за предстоящото посещение на турския султан
в Герлово (1867).
Писма от и до Гераите за изпращането на дюлгери в Търново (1806) и на жътвари в Русчушка каза (1855); до Мехмед Герай от Шуменската окръжна постоянна
комисия за избирането му за народен представител (1896).
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ГЕРАСИМОВ, ЕНЧО АТАНАСОВ (1909–1980)
Ф. 1731К, 1 опис, 53 а.е., 1918–1981
Роден 1909 г. в Русе, умира 1980 г. в София. Завършва химия в СУ и керамика във Висшето техническо училище в Бреслау, Германия. Учител в Държавното керамично училище
(1943–1946). Асистент, доцент и професор в Държавната политехника и ВХТИ (1946–1978);
зам.-декан на Инженерно-химическия факултет (1953) и на Факултета по неорганична химия
(1960); ръководител на Катедра „Технология на силикатите“ (1970) и др.

Автобиографии.
Свидетелства и дипломи на Енчо Герасимов за завършено образование и за
учителска правоспособност (1918–1945); заповеди от Държавната политехника,
КНИК, МНП и други за назначаване и преназначаване (1946–1970); указ на ДС
на НРБ, грамота и заповеди от МНП за удостояването му с орден и др. отличия
(1969–1979); поздравителни адреси и телеграми за негови юбилейни чествания
(1969, 1974, 1979); заповед от директора на Института по черна металургия при
БАН за именуването на лаборатория на името на Енчо Герасимов (1981) и др.; авторски свидетелства на Енчо Герасимов от ИНРА (1965–1974); доклади, работни
планове, съобщения от участието му в научни конференции и сесии, от командировки в чужбина.
Учебник от Енчо Герасимов „Технология на керамичните изделия“; статии по
неорганична химия и за технологията на керамичните изделия; рецензии; библиография; програми от ВХТИ, НТС по машиностроене, НТС по химическа промишленост
и др. за провеждането на научни сесии и конференции по различни проблеми на
използваните суровини в стъкларската и керамичната промишленост (1956–1975).
Писма до Енчо Герасимов от Л. Виноградов с мнение за изпратения му учебник
(1966); от СНР с искане на сведения за научната му дейност (1970) и др.
Снимки на Енчо Герасимов с колеги, със студенти, от честването на 60-годишния му юбилей и др. (1949–1969).

ГЕРАСИМОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (1908–2002)
Ф. 884, 1 опис, 169 а.е., 1938–1984
Роден 1908 г. в Солун, умира 2002 г. в София. Завършва химия в Московския нефтен
институт „Губкин“ (1934). Химик, кандидат на химическите науки (1940). Работи в нефтените заводи на „Союзнефт“ в Башкирия и в АН на СССР (до 1940); главен инженер в
Кооперативна централа „Напред“ (1940), началник отдел „Индустриално производство“
към МТП (1945), член на ДПК, редовен професор в Държавната политехника (1946–1968),
зам.-ректор (1968–1969) и ректор (1969–1970) на ВХТИ. Член на научни организации в
България, САЩ и Германия. Заслужил деятел на науката (1969), герой на социалистическия
труд (1979).
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Автобиография на Михаил Герасимов (1956); характеристика и биографични
бележки за него (1954, 1978).
Удостоверения, авторски свидетелства, писма, дипломи и др. от МТП, химкомбинат „Верила“, МНЗ, ДКМС и др. за рационализаторски предложения (1959–
1980); удостоверения и заповеди за награждаване, протоколи и др. от ИНРА, МТП,
Държавен химически завод „Гаврил Генов“ – Русе и ВХТИ; статии за научните му
постижения (1970–1975) и по повод негови юбилейни годишнини, публикувани в
периодичния печат (1968, 1978, 1983).
Статии от Михаил Герасимов за новите технологии в производството на чисти
горива (1940); за очистването на петрола, химичните производства и военното дело
(1940–1944); за нефтопреработката, енергийните ресурси и за по-ефективното им
използване (1956–1963); за внедряването на научните постижения в практиката
(1957–1983); за нови български производства (1959–1983); за сътрудничеството
между химическите институти в София и Москва (1967); доклади от участията
в международни конгреси по нефта (1979–1982); библиография на трудовете на
Михаил Герасимов.
Писма от и до Михаил Герасимов и Николай Наметкин за документи, свързани
с проф. Г. Л. Стадников (1975–1980); от и до Георги Минчев – генерален директор
на Нефтохимическия комбинат – Бургас по проблемите в комбината, ръководството
на енергетиката и др. (1981); писма до Михаил Герасимов от Соломон Аладжем за
проявите на изселниците от България в Тел Авив по случай 1300-годишнината от
създаването на българската държава, за пребиваването си в България и др. (1981–
1984); от Стас Глушнов за подготовката на съвещание по използването на въглеводородни отпадъци, золове и шлаки в народното стопанство, със съболезнования за
смъртта на Карло Луканов и др. (1980–1984); от Иван Добрев за проблемите с радиоактивните отпадъци, за невъзможността БАН да участва в създаването на реактор
ВВЕР–1000 и др. (1981); от Тодор Живков с поздравления за национални и лични
празници (1978); от Сергей Локтев за 50-годишнината на Химическия институт към
АН на СССР (1983); от Карло Луканов – внук, за военната му служба (1983, 1984);
от Алексей Мелников за съвместната им научна работа (1979–1982); писма от и до
Михаил Герасимов и Всесъюзния научно-изследователски институт за преработка
на нефт и газ (1958), от и до Германското научно дружество за минерални масла
и въглища за членството му и за участие в прояви на дружеството (1973–1982);
писмо от Михаил Герасимов до министъра на строежите и архитектурата за нови
разработки на фасадни бои и асфалт във ВХТИ (1969); писма до Михаил Герасимов
от Общоградския комитет за защита на природата към НС на ОФ за избирането му
за председател на ИНРА (1974), от ЦКС за дейността му в Кооперативна централа
„Напред“ (1976), от Държавна публична научно-техническа библиотека – Москва
за получаването на неговия учебник „Химия на нефта“ и опис на документи на К.
Дубров във фондовете на библиотеката (1978).
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ГЕРАСКОВ, МИХАИЛ БАЛЕВСКИ (1874–1957)
Ф. 965К, 1 опис, 24 а.е., 1882–1957
Роден 1874 г. в Берковица, умира 1957 г. в София. Завършва философия и педагогика
в Цюрих (1911). Учител в Берковица, София, Айтос и Карнобат (1891–1896). Председател
на СУБ (1900–1903). Доцент (1924–1928); професор (1928–1940) в СУ.

Училищни свидетелства на Михаил Герасков (1882, 1886); диплома (1911);
членска карта от СНР (1952); юбилеен вестник за 40-годишната му педагогическа
и творческа дейност (1941); некролози (1957).
Статии от Михаил Герасков: „Политическо възпитание“, „Какво да искаме от
народното училище“, „Естетиката и детето“ (1902–1908). Сп. „Учителска мисъл“
(1906), „Учителско дело“ (1909); „Педагогика и философия“ (1928), под редакцията на Михаил Герасков; „Сборник с педагогически приноси в чест на Михаил
Герасков“ (1942).
Писма до Михаил Герасков от Н. Върбенова за сътрудничество в редакцията
на сп. „Млада българка“ (1944); от Ф. Пенчов с отзив за негова статия (1921); от
издателство „Хр. Г. Данов“ за отпечатване на учебници (1936); от МНП за изработване на учебна програма по философия (1940) и др.

ГЕРДЖИКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВ (1877–1947)
Ф. 1747К, 7 описа, 661 а.е., 1858–1944
Роден 1877 г. в Пловдив, умира 1947 г. в София. Следва право в Лозана; основател на т.
нар. „Женевска група“. Учител в Македония (1899–1901). Член на ВМОРО, четник, инспектор-ревизор в Одринско (1902); един от ръководителите на Илинденско-Преображенското
въстание (1903) и на доброволчески отряд в Одринско през Балканската война, участник в
Първата световна война. Член на „Цариградската група“ на ВМРО (об).

Удостоверение за учителстването на Михаил Герджиков в Битоля (1900–1901).
Членска карта на Михаил Герджиков от Дружеството на столичните журналисти
(1934); журналистически карти от редакциите на в. Знаме“, в. „Нови дни“ и в.
„Заря“ (1930–1937); открит лист, сведения, докладни записки, бележки и др. от
участието на поручик Михаил Герджиков в Първата световна война (1914–1917).
Спомени за Михаил Герджиков от Дамян Груев, Христо Силянов, Павел Шатев,
Петър Юруков, Петър Манджуков, Димитър Диамандиев, Магделина Герджикова – дъщеря и др.
Стихотворения, спомени, интервюта и статии от Михаил Герджиков за ВМРО,
Илинденско-Преображенското въстание, Гоце Делчев, ВМРО (об.) (1900–1940).
Окръжни на ВМОК за провеждането на VIII конгрес (1901); секретно окръжно
от Димитър Стефанов и Туше Делииванов за отношенията ВМОК-ВМРО (1901);
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окръжно от ИК на Съюза на македонските братства в България по повод разцеплението им (1921); позиви и други материали на ВМРО (об.).
Проект за устав на ВМРО (об.), изработен от Михаил Герджиков. Резолюции,
декларации и писма от ІІІ революционна област на ВМРО (об.) за привличане
на Михаил Герджиков към организацията, за водените от него преговори с ЦК и
поставените въпроси; пълномощно от ІІІ Областен комитет на ВМРО (об.) да го
представлява пред ЦК; изложения от Михаил Герджиков до Временното ръководно тяло на ІІІ революционна област за срещи и разговори с ЦК на ВМРО (об.) с
Георги Димитров и представители на Коминтерна, за опитите да се преодолеят
разногласията между Цариградската група и ЦК, за намесата на БКП в работата
на организацията; протокол от разширено заседание на ЦК на ВМРО (об.); писма
от и до Михаил Герджиков, ЦК на ВМРО (об.), Владимир Поптомов, д-р Филип
Атанасов, Христо Ампов, Петър Ацев, Юрдан Анастасов, Георги Занков, Атанас
Хаджиниколов, Павел Шатев и Степанов – съветски представител, за единодействие на Цариградската група с ЦК на ВМРО (об.) и за ролята на БКП и СССР в
движението (1928–1931).
Статии и бележки от Михаил Герджиков за създаването и дейността на
ВМОРО, за Илинденско-Преображенското въстание, за влиянието на идеите на Христо Ботев върху македоно-одринското движение; за за анархисткото движение и печат,
за участието на анархисти в македоно-одринското революционно движение и др.
Писма от Михаил Герджиков до Веса (Васила) Лясова за анархистката организация в България, за проблемите в македонското движение, по лични въпроси
(1920–1944). Писма от и до Михаил Герджиков и Бона Промкова, Иван Герджиков –
баща и Стефан Герджиков – брат, Магдалена Герджикова – майка, за пребиваването
му в Женева, за учението на дъщеря му и др. (1897–1929); от и до Васил Пасков
за Илинденско-Преображенското въстание и Варненския конгрес (1918); от и до
Петко Пенчев за дейността на ВМРО (1907–1931); от и до МНИ за събиране на
спомени, писма и др. за написването на история на македонските борби (1927); от
и до Македонското благотворително дружество „Гоце Делчев“ за честване на Гоце
Делчев (1940); от Никола Александров и Димитър Ляпов Гурин за закупуване на
оръжие (1902–1903); от Лазар Димитров за уточняване адреси на дейци на ВМРО;
от Туше Делииванов за Парижката мирна конференция (1919); от Велко Думев за
изпращането на Борис Сарафов в Западна Европа (1903); от Борис Дякович за знамето на четата на Михаил Герджиков по време на Илинденско-Преображенското
въстание (1923); от Алеко Златаров, Георги Минков, Стоян Петров за получаване
на инструкции, за снабдяване на четата му с дрехи, за военните действия в Мидия
и Визенско (1912); от Кирил Пърличев за Солунския конгрес (1903); от Борис
Сарафов за арестувани членове на ВМОК (1901); от Атанас Стоилов за събиране
на храна за войската в Пиргопуло (1918); от Димитър Ташев и Георги Тодоров за
бежанците от Одринско (1901, 1922); от Никола Харлаков за Майския манифест
и македонското освободително движение (1924); от Перо Шанданов и Михаил
Шкартов за политическото положение в България и за единодействие на македонските революционни организации (1929); телеграма от полк. Петър Дървингов за
пленяването на Явер паша (1912).
Снимки на Михаил Герджиков; с Христо Силянов; с Димо Хаджидимов, с
Веса (Васила) Лясова.
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Легитимация и лични карти на Веса (Васила) Лясова – учител и инспектор по
земеделско образование (1928–1939); писма от Илия Данев, Никола Згоров и др.
до Веса (Васила) Лясова (1920–1925). Изложение от Георги Стоянов Мустров до
руския цар Александър ІI за замяната на гръцкия с български език в охридските
училища (1858); писма от Върбан Килифарски до Гоце Делчев за здравословното
състояние на Велко Думев (1901).

ГЕТМАН, АЛЕКСАНДЪР (Александър Панов Гетов) (1915–1975)
Ф. 1839К, 1 опис, 1265 а.е., 1929–1975
Роден 1915 г. в с. Беглеж, Плевенско, умира 1975 г. в София. Завършва право в СУ.
Политически и военен деец; ген.-лейтенант. Член на РМС (1932), на БКП (1934); инструктор
на ЦК на РМС (1939–1942); партизанин в отрядите „Чавдар“ и „Васил Левски“ (1942–1944).
След 9 септ. 1944 г. офицер в БНА; инструктор в Политотдела и в отдел „Печат“ при МНО;
редактор по военни въпроси във в. „Работническо дело“ (1951); главен редактор на сп.
„Български войн“ (от 1952); отговорен редактор на библиотека „Български воин“ (до 1958),
зам.-началник на ГПУ на БА, зам.-председател на КНИК.

Автобиография.
Удостоверение за раждане; уверение от СУ за семестриално завършено образование; присъда от Плевенския военно-полеви съд за осъждането му по чл. 1 на
ЗЗД (1942); удостоверения от МП и Столичната община за трудов стаж (1929–1954);
открити листове и пълномощни за инспекция на военни части (1946), заповед от
МНО за назначаването му във в. „Работническо дело“ (1951); служебни и дипломатически паспорти (1949–1970); лична карта за АБПФК; удостоверения за кандидат-член на ЦК на БКП, за самоличност като ген.-лейтенант (1971–1972). Указ
и поздравителни телеграми за награждаването му с орден „НРБ – І ст.“ за 50-та му
годишнина и за журналистическата му дейност (1965) и др. Статии, съобщения и
спомени във вестници за партизански акции с негово участие (1949–1974) и др.
Бележник на Александър Гетман за бойни и саботажни действия, със сведения
за положението в Гърция, Югославия и др. (1942–1943); спомени за партизанските
отряди „Чавдар“ и „Васил Левски“; за Стоян Едрев, Цветан Спасов, Борис Попов
(Венко) – командир на 11 въстаническа зона, за срещата си с Хо Ши Мин, за Виетнам и др. (1944–1974).
Доклади, докладни записки, сведения и други от Александър Гетман за инспекциите на войсковите части в Шумен, Сливен, Разград, Варна, Добрич и други, за
предизборната работа в ІІІ и ІV дивизионни области (1945–1947); бележки по изказвания на Дамян Велчев – министър на войната, за отношенията между командири и
помощник-командири, за конференция на МИ (1945), сигнал до Парламентарната
комисия за антидемократичните му действия във връзка с провеждане на чистка в
армията (1946); информации до Вълко Червенков, ген.-лейт. Фердинанд Козовски и
др. за посещението на водената от ген. Светозар Вукманович-Темпо югославската
делегация, за назначаването на полк. Иван Бъчваров за началник на І Политическо
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управление на войската (1947–1949), за проведени срещи с виетнамски и с унгарски
държавни дейци и висши военни (1969).
Тематични, седмични и месечни планове на в. „Народна войска“, докладна
записка от Александър Гетман за дейността на отдел „Военни въпроси“ във в.
„Работническо дело“ (1949–1951); докладни записки, изказвания и предложения
за работата на сп. „Български войн“ (1952–1965); преписка с генералите Ле Конг и
Сингкаро от Лаос и Ле Хоа от Виетнам за сътрудничеството им в списанието; отчети
до Началника на ГПУ на БА за командировките си в Полша и СССР (1962–1965).
Бележки на Александър Гетман за срещата му с Петър Григоров – началник
на кабинета на Георги Димитров, за дейността на Илия Бешков (1947); паметна
бележка и информация до Иван Башев, министър на външните работи за срещите
му с Тран Дин Май – секретар на Виетнамското посолство и със секретаря на Румънското посолството (1963, 1967); слова при откриване дните на драматургията
и театъра на ГДР в София, на Втория национален преглед на куклените театри в
България, на дните на съветската култура в България с участието на МХАТ (1973);
изказвания при обсъждане проблемите на българската белетристика, на художествената литература с военна тематика (1954–1963).
Книги от Александър Гетман: „Партизански записки“, „Виетнамско сърце“;
брошура „Фашизираната армия на Титовската клика“; сборници със статии и документи в съставителство и под негова редакция „Атомна енергия и атомно оръжие“,
„С перо и меч“, „Словото на Бешков“ и др.; разкази, очерци, стихове на военна
тематика (1951–1965); статии, репортажи, пътеписи и бележки за Виетнам и Китай,
от пътуването София–Москва–Пекин–Ханой и др. (1957–1958).
Писма от и до Алeксандър Гетман и Стоян Радев за дейността на Българския
културен център в Будапеща, за предстоящо отпечатване стихосбирка на Надя
Неделина; от и до Сяо Хуа за публикации на Александър Гетман за Китай; до Сава
Дълбоков за откриване паметника на Стоян Едрев в родното му село; до Симеон
Христов за политическото минало на Крум Радев; от Боян Балабанов – съветник
по културните въпроси при Българското посолство в Париж за недоволството му от
театралната политика на КК; от Катя Георгиева с благодарност за предоставената
и възможност да пее отново на родна сцена; от Гена Димитрова за включването и в
репертоарния план на Софийската народна опера и за певческите ѝ изяви във Франция; от Камен Зидаров за съдействие при организирането на юбилейно честване на
СБЖ; от Владимир Каракашев с критични бележки по негова статия за Народния
театър; от Георги Георгиев-Гец, Никола Гюзелев, патриарх Кирил и акад. Николай
Тодоров с благодарност за отправените им поздравления (1956–1974).
Стихотворения от Надежда Гетман (Надя Неделина) – съпруга (1968–1974);
писма от Дамян Бърнеков за желанието му да напише биографичен очерк за Александър Гетман и др. (1972–1975). Стихотворения и поеми от Ламар (1955–1970);
мисли за прозата и поезията, за българските художници и др. (1961–1968); пътепис
„Широка лъка“ и спомен за Илия Бешков (1962–1963). Некролози и спомени за
Ламар от Венко Христов и Георги Тихов, публикувани във в. „Литературен фронт“
(1974). Стихотворения и есета от Венко Марковски (1934–1965); писма до Митко
Григоров и Тодор Живков за положителната промяна на югославското правителство
към семейството и творчеството му и др.
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ГЕШОВ, ИВАН СТЕФАНОВ (1854–1932)
Ф. 1880К, 1 опис, 154 а.е., 1865–1969
Роден 1854 г. в Пловдив, умира 1932 г. в София. Завършва „Робърт колеж“ в Цариград,
следва в „Оуенс колидж“ в Манчестър. Дипломат, политически деец. Кмет на Пловдив
(1879), депутат в Областното събрание и председател на Постоянния комитет на Източна
Румелия (1884–1885). Член на Народната партия. Български дипломатически агент в Париж
(1897–1901), Цариград (1901–1903, 1906–1909), Виена (1904–1906), пълномощен министър
в Париж (1909–1910), Берлин (1910–1913), Цариград (1914–1919) и Берн (1919–1920).

Биографични бележки от Екатерина Ст. Гешова – дъщеря.
Рапорти от Иван Ст. Гешов до МВРИ за необходимостта от построяването
на ж.п. линията Радомир–Кюстендил–сръбската граница; за руския меморандум
по реформите в Македония, за териториалното ѝ разделяне и административно
управление, за предложенията за разрешаване на въпроса от международна комисия и политиката на Великите сили, със сведения за четническото движение на
ВМОРО; за отношението на Турция към българската външна политика (1906–1908);
за необходимостта българското правителство да се заинтересува от австрийската
индустрия (1908–1910); за съдействието на Австро-Унгария за заем от „Лендербанк“ за България (1910); за военните действия на Балканите и за политиката и
отношението на Великите сили към териториалните придобивки на България по
време на Балканските войни 1912–1913 г.; за идеята за българо-румънски съюз
(1913) и др. Писма и телеграми от Джордж Керън до Дж. Крейн за положението в
България, Албания и Македония след Първата световна война (1919); конвенция
между Турция и България за екстрадиране и реципрочност на действията по отношение на подсъдни лица.
Писма от Иван Ст. Гешов до Радка Гешова – съпруга за сключената търговска
спогодба между България и Турция, за отношението на Великите сили по въпроса
за железниците, за политическата реакция в Цариград след обявяването на независимостта на Княжество България (1908); до Фьодор И. Успенски – директор на
Руския археологически институт в Цариград с благодарност за избирането му за
почетен член на института (1908); от Джеймс Баучер за сключването на Ньойския
мирен договор (1919); от Тодор Иванчов за финансово-стопанската криза в страната (1899–1902); от екзарх Йосиф I против назначаването на сръбски владика в
Скопската епархия и откриването на сръбски училища във Велес (1899–1902); от
Теодор Теодоров за кризата в кабинета на д-р Константин Стоилов, за политическите отношения на България с Турция и Румъния (1899).
Спомени и разкази от Екатерина Ст. Гешова – сестра; писмо от Любо Кузупов
до Екатерина Ст. Гешова за събиране на сведения за Карлово и за рода Гешови
(1969). Писма от Иван Хаджипетров до Ружа Хаджипетрова – сестра по семейни
въпроси (1865).
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СЕМЕЕН ФОНД ГЕШОВИ (?–1959)
Ф. 568К, 2 описа, 2413 а.е., 1833–1948
Евстрати Иванов Гешов – дядо (?–1888)
Роден в Карлово, умира 1888 г. Основава с братята си търговско-банкерската фирма
„Братя Гешови“ в Пловдив; оглавява търговските кантори на фирмата във Виена (1835–1938),
Цариград (до 1852) и Манчестър (1865–1872).

Иван Евстратиев Гешов – баща (1849–1924)
Роден 1849 г. в Пловдив, умира 1924 г. в София. Завършва „Оуенс колидж“ в Манчестър. Финансист и държавен деец. Председател на Областното събрание (1879–1880) и
директор на финансите на Източна Румелия (1882–1883). Директор на БНБ (1883–1886);
министър на финансите (1886, 1894–1897); министър-председател и министър на външните
работи и на изповеданията (1911–1913). Председател на XI и XV ОНС (1901; 1911–1913).
Председател на БЧК и БАН (1899–1924). Универсален наследник и изпълнител на завещанието на Евлоги Георгиев.

Мария Николова Гешова – съпруга (1855–1924)
Родена 1855 г. в Карлово, умира 1924 г. в София. Дъщеря на Никола Т. Пулиев.

Евстрати Иванов Гешов – син (1884–1959)
Роден 1884 г. в София, умира 1959 г. Председател на УС на осигурително дружество
„Балкан“, директор на Българската търговска банка, член на Международния съюз на банкерите в Швейцария. След 9 септ. 1944 г. е интерниран в Троян.

Никола Иванов Гешов – син (1886–1944)
Роден 1886 г. в София, умира 1944 г.

Евлоги Иванов Гешов – син (1887–1953)
Роден 1887 г. в София, умира 1953 г. Завършва в Техническото училище в Цюрих. След
9 септ. 1944 г. е интерниран за две години в Белене и въдворен в Троян.

Харитина Иванова Гешова-Ябланска – дъщеря (1875–1946)
Родена 1875 г. в Пловдив, умира 1946 г.

Анка Иванова Гешова-Радева – дъщеря (1877–1956)
Родена 1877 г. в Пловдив, умира 1956 г.

Акт за натурализирането на Иван Евстр. Гешов като британски гражданин
(1872); лична карта с годишен паспорт (1904); грамоти за награждаването му с ордени (1886–1912); диплом за избирането му за почетен член на Френското археологи202
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ческо дружество (1913); членски карти и избирателска книжка (1921); свидетелства
за прослужено време (1878–1894); медицински удостоверения и др. (1901–1924);
данъчни книжки, касови книги, нотариален акт, облигации, сметки от кантората му
в София; завещание на Иван Евстр. Гешов (1923); извлечения от сметки и баланси
на наследниците на Иван Евстр. Гешов (1923–1946); скици и нотариални актове на
закупени, продадени, завещани имоти; договори за наем и др.; писма, изложения,
удостоверения, оферти, сметкоразписки от наследниците за платени мита, данъци,
за секвестирани имоти в Румъния и съответните обезщетения, за строително-ремонтни дейности; протоколи, удостоверения, заявления, писма и други документи
по завещани от Иван Евстр. Гешов суми и имоти в полза на БЧК, ефория „Братя
Георгиеви“, фонд „Постройка на църква и училище в Букурещ“ (1924–1938); акт
за даряване на място и парични средства на фондация за изграждане на дом „Иван
и Мария Евстр. Гешови“; главна и протоколна книга на УС на фондацията; записи,
полици и други документи по застраховане на имуществото, описи на недвижимото
имущество; устави, наредби, писма за управлението и ползването на дома; списъци,
обяснителни бележки, молби и писма за настаняването в него (1911–1947).
Главна, протоколна, касови, инвентарни и копирни книги, кореспонденция и
други документи на кантора „Евлоги Георгиев“ (1870–1948); протоколи, изложения,
доклади, писма на ефория „Евлоги Георгиев“ и на изпълнителите на завещанието
на Евлоги Георгиев (1898–1938); писма, изложения, декларации, въпросници и
съдебно решение по делото за наследството на Евлоги Георгиев (1906–1907).
Тефтерчета с бележки от Иван Евстр. Гешов за разходи на българското правителство, за назначаване, преместване и уволняване на служители, за дейността си в
Източна Румелия, за политическите събития в Англия и Франция, за промените в
кабинета на Петко Каравелов, за данъчните недобори и др. (1889–1907); за водените
преговори по време на Балканските войни и др. (1910–1914); статии, речи, бележки
и въпроси от Иван Евстр. Гешов като народен представител; писма за оказване на
помощ на българските военнопленници във Франция; отзиви и рецензии за книгата
му „Балканският съюз“ (1915); изложения и преписка между Иван Евстр. Гешов и
българската делегация на Парижката мирна конференция (1919).
Писма от и до Иван Евстр. Гешов и Мария Н. Гешова – съпруга за политическата ситуация в Източна Румелия, за своеволията на директора на финансите
Адолф Шмидт в Сливен и Ямбол, за работата на Цариградската конференция по
източнорумелийския въпрос, за промените в МС през 1913 г., за сключването на
Лондонския мирен договор и др. (1874–1922); от и до Евстрати Ив. Гешов – син за
мисията на Иван Гешов в Лондон по подготовката на английската общественост за
коригиране на Ньойския мирен договор, за оставката му от кабинета на д-р Стоян
Данев, за изборните резултати през 1919 г., за заема на Българското параходно
дружество във Варна, за работата на застрахователното дружество „Балкан“, за
подписването на договор с Парижка банка, за българските имоти в Румъния и др.
(1905–1921); от и до Евлоги Ив. Гешов – син за водения процес за наследството на
д-р Иван Селимински, за откриването на банкерска къща в Букурещ и за състоянието
на имотите им в града, за избора на Иван Евстр. Гешов за народен представител от
София и Стара Загора, за произнесената от Атанас Буров реч за политическото и
стопанското положение в страната, за Законопроекта за съдене и наказване винов203
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ниците за националната катастрофа след Първата световна война и др. (1914–1923);
писма и шифровани телеграми от и до Иван Евстр. Гешов и цар Фердинанд І, д-р
Стоян Данев, ГЩ на БА, българските дипломатически представители в чужбина,
чужди дипломати и държавници по подготовката, хода на Балканските войни и
подписването на Букурещкия мирен договор (1912–1913); от и до акад. Николай
С. Державин, Емил Буске и др. за книгата му „Балканският съюз“ (1915); писма
от и до Иван Евстр. Гешов и частни лица във връзка с управлението на имотите
му; от Евстрати Ив. Гешов – баща за мисията на Иван Евстр. Гешов в Европа за
обединяване на Северна и Южна България, за дейността на Европейската комисия
в Пловдив по уреждането на Източна Румелия, за избора на Александър Богориди
за управител на областта и др. (1879); от Никола Ив. Гешов – син за обединението
на Народната и Прогресивната партия, за издаването на в. „Мир“, в. „България“, в.
„Ден“, за речите на Атанас Буров, д-р Стоян Данев и др. (1918–1920); от Страшимир
Добрович за обявяването на мобилизация, за подписването на военната конвенция с
Гърция, за проведен разговор с цар Фердинанд І по въпроса за Одрин и за срещата
си с генералите и др. (1912–1913); от Харитина – дъщеря и Димитър Яблански за
назначаването на Димитър Станчов, ген. Михаил Савов и Г. Киселов за пълномощни
министри в Лондон, Париж и Атина, за секвестираните в английски банки суми
на ефорията „Евлоги Георгиев“, със сведения по законопроекта за репарациите
и др. (1879–1921); до Таке Йонеску за българо-румънските взаимоотношения,
за характера на Балканския съюз и др. (1915); копирни книги с писма до Евлоги
Георгиев, братя Паница, братя Пулиеви, братя Тъпчилещови, Георги Янкулов и
други за строежа на болницата „Евлоги Георгиев“ в Цариград и по др. стопански
и обществено-политически въпроси (1889–1908); писма и покани за участието му
в международни прояви на БЧК.
Акт за натурализация на Евстрати Ив. Гешов – баща от времето на пребиваването му в Манчестър (1871); съболезнователни писма за смъртта му; завещание
(1879); приходно-разходна книга (1833–1879); договор за ликвидиране фирма „Братя
Ив. Гешоолу“ (1884); справка за уреждане на екзархийския дълг по сметката на
църквата „Св. Стефан“ (1879).
Писма и илюстровани картички до Мария Н. Гешова по лични въпроси; писма
и сметки от парижки и виенски магазини и модни къщи (1900–1920); протокол и
заповед за получаване на наследство на Евлоги Пулиев – брат от Мария Н. Гешова,
Олга Янкулова, Елена Сърмаджиева – сестри.
Свидетелство за зрелост на Евстрати Ив. Гешов – син (1900); диплома за
висше образование (1905); удостоверение за съдимост и народност, венчално
свидетелство (1922).
Наборно свидетелство на Евлоги Ив. Гешов – син (1908); семестриално свидетелство от Техническото училище в Цюрих (1909); свидетелство за съдимост и
удостоверение за поданство (1943); удостоверение, квитанции, разписки, писма и
други по различни финансови и имуществени въпроси; писма до Евлоги Ив. Гешов – син по имуществени, финансови, банкови и други въпроси; отчети, преписки
свързани с дейността на БЧК, дружество „Балкан“, „Св. Георги“ АД за текстилна
индустрия в Трявна и др.
Писма, нотариални актове, заявления, устави, правилници и други по учре204
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дяването на фондация „Анка Евстр. Гешова“; планове, тръжни книжа, сметки по
построяването, обзавеждането и дейността на дома; писма и картички от негови
възпитанички; удостоверения, декларации, молби, жалби, извлечения от сметки,
квитанции и др. на Евстати Савов Паница и Мария Евстатиева Паница (1942–1948)
и на Ана Радева (1922–1946).
Чекова и данъчни книжки на Никола Ив. Гешов – син. Писма, декларации,
разписки, квитанции и др. по уреждане на негови сметки (1917–1948).
Лични документи, разписки, квитанции и др. на Харитина Гешова-Ябланска
(1889–1947); грамоти за награждаването на Димитър Яблански с ордени и др. отличия (1897–1898, 1903); писма по финансово-имуществени въпроси.

ГИДИКОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ (1871–1944)
Ф. 712К, 1 опис, 78 а.е., 1897–1939
Роден 1871 г. в Сливен, умира 1944 г. в Сливен. Завършва Френския колеж в Бебек –
Цариград, следва административно право в Брюксел. Писател. Издател на сп. „Живот“
(1897–1899); редактор на в. „Сиромашки защитник“, в. „Република“, в. „Радикал“; сътрудник
на сп. „Обществено развитие“, сп. „Философски преглед“ и др.

Писма до Стефан Гидиков от Георги Бакалов за проведената среща на д-р
Георги Миркович с Александър Херцен и Михаил Бакунин в Лондон през 1862 г. и
за взаимоотношенията му с Георги С. Раковски и др. (1896–1937); от Велико Йорданов за издирването на турски документи и на библиотеката и архива на Кръстю
Раковски (1931–1939); от Ана Карима и проф. Димитър Кацаров за изнасяне на
сказки в Сливен; от д-р Стоян Костурков със сведения за Радикалдемократическата
партия и за застрахователно АД „Феникс“ (1914–1929); от д-р Кръстьо Кръстев за
взаимоотношенията му с Тодор Влайков, за личния живот на Кирил Христов, за
публикации, сказки и др. (1898–1916); от проф. Любомир Милетич за моралните
задължения към българите в Македония на подписалите Берлинския договор
държави и за отговорността на Англия (1912); от Сава Панаретов за събиране на
помощи сред българската емиграция в Америка за паметника на Хаджи Димитър
в Сливен (1934); от Васил Пундев за изследване за Добри Чинтулов (1919); от Никола Селимински за поставяне на възпоминателни плочи на д-р Иван Селимински
и Георги Икономов в Сливен (1926–1936); от Сирак Скитник за представяни пред
конкурсна комисия пиеси и други творчески въпроси (1907–1930); от Пенчо Славейков за искания му портрет и ръкопис (1898); от Антон Страшимиров за сказките
си в Сливен, за сътрудничеството на Методий Кусевич в „Демократически преглед“
и др. (1897–1923); от Найчо Цанов със сведения за Сливенската комуна (1921); от
Иван Арнаудов, Константин Величков, Георги Орешков, Димитър Подвързачов,
Георги Хаджибонев, Христо Харизанов и др. за публикации в сп. „Живот“ (1898–
1890); от Георги Константинов, проф. Димитър Михалчев и др. за сътрудничество
в списания, вестници и сборници (1899–1938); от ИК на Радикалдемократическата
партия за промени в нейната програма и по организационни въпроси (1909–1919);
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от гимназия „Добри Чинтулов“ в Сливен за участие в юбилеен сборник (1934); от
редакциите на сп. „Земя“, в. „Литературен глас“ и др. за негови публикации.

ГИРГИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ТАКЕВ (1902–1985)
Ф. 622К, 2 описа, 1358 а.е., 1898–1981
Роден 1902 г. в с. Кладница, Пернишко, умира 1985 г. в София. Следва финанси и администрация в Свободния университет в София (1923–1924) и журналистика и драматургия
в Париж (1926–1927). Писател. Артист и помощник-режисьор в театър „П. К. Стойчев“
(1929–1932), в театър „Одеон“ (1932–1935); драматург в Плевенския и Пловдивския театри
(1942–1945); директор на Театъра на Народната армия (1950–1952).

Автобиографични бележки.
Лични и служебни карти на Александър Гиргинов (1924–1936); военна
книжка, пропуски и открити листове от МВ (1944–1945); писма и удостоверения
за награждаването му (1951–1972); служебни бележки; имуществени документи;
характеристика на Александър Гиргинов от Павел Матев (1961); писма от Атанас
Примовски, Добри Радков и статии в периодичния печат за 60 и 70-годишните му
юбилеи (1962, 1972).
Лични и фронтови дневници от Александър Гиргинов (1931–1952); тетрадки
със записки по драматическо изкуство и работни планове; спомени за представленията на Фронтовия театър, за създаването на Литературния кръжок в Пловдив, за
Театъра на Народната армия и др. (1943–1950).
Романи от Александър Гиргинов: „Момичето от циганското кабаре“, „Край Дунава“, „Огнена пролет“, „Книгата, която убива“, „Парадът на плъховете“, „Кладница“, „Есенни емоции“, „Огнен меч“, „Потънал свят“, „Адамити“ и др. (1933–1979);
повести: „Бойни другари“, „В планината“, „Квадратно небе“, „Титаник“, „Страшният съд“ и др. (1950–1981); пиеси: „Въздушната война“, „Дяволското огледало“,
„Септември – 1923“, „Лятна буря“, „Близките на Захари“, „Писма от България“,
„Желязната дивизия“ и др. (1940–1973); комедии: „Адвокатите“, „Последна мечта“,
„Братовчедката“, „Пакостници“ (1940–1956); фарсове, водевили, скечове, сценарии
за филми и балетни постановки, драматизации по Иван Вазов, Любен Каравелов,
Михаил Шолохов, Виктор Юго и др.; статии и репортажи, публикувани във в.
„Вечерни новини“, в. „Народна култура“ и др. (1957–1971); рецензии и критични
бележки за книги и пиеси от Първан Първанов, Васил Стефков, на театрални постановки; договори на Александър Гиргинов с издателства (1948–1967); рецензии и
отзиви за творчеството му от Арманд Барух, Илия Волен, Камен Зидаров, Светозар
Игов, Иван Мирчев; протоколи от драматично-репертоарни комисии (1944–1971);
афиши и програми от театрални постановки (1938–1961); списъци на артистичния
и сценичен персонал на Плевенския театър, на Театъра на Народната армия, на
членове на СБП и др. Афиши и репертоари на провинциални театри (1931–1961).
Писма от Александър Гиргинов до Ирина Стойкова – майка и Таки Хранов –
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баща за впечатленията му от Париж и по лични въпроси (1926–1943); до Георги
Джагаров с предложение за издаване на сборник (1971); до Тодор Живков, Людмила
Живкова, Георги Караславов за включване на негови пиеси в репертоара на театрите (1962–1971); до софийски и провинциални театри, читалища, издателства за
постановки и публикации (1960–1966); от Антон Страшимиров за сътрудничество
в сп. „Ново училище“ (1936); от Надя Чобанова за работата си в Битолския театър
(1943); от Стоян Щърков с молба да напише спомени за Ив. Хаджимарчев (1960);
от Христо Бръзицов, Андрей Динов, Лилия Забунова и др. с мнения за книгите и
пиесите му (1955–1968); от театри и читалища в София и провинцията с покана за
участие в постановки, конференции и др.
Кръщелно свидетелство на Ирина Стойкова – майка (1898); имуществени
и данъчни документи на Таки Хранов – баща (1921–1947); лична карта, молби и
удостоверения на Анастасия Гиргинова – съпруга (1942–1960).

ГИЦОВ, ПАВЕЛ НИКОЛОВ (1900–?)
Ф. 1031К, 1 опис, 19 а.е., 1937–1949
Роден 1900 г. във Видин. Завършва право в СУ и Висшия институт за стопански и
икономически науки в Лайпциг (1933). Служител в БНБ и в банка „Български кредит“.
Кореспондент в адвокатска кантора „Кацаров и Атанасов“ (1947–1954); деловодител и
стенограф в Св. Синод на БПЦ (1954–1959).

Преписка по делото срещу Павел Гицов и Иван Русев Кемалов за дейността на
АД „Техновнос“ (1948); договори, фактури, декларации, писма и телеграми за вноса
на селскостопански машини, бетонно желязо, каменна сол чрез АД „Траектория“ и
„Техноекспорт“ (1937–1949); приходно-разходна книга на АД „Техновнос“ (1940);
протоколи, писма и др. за търговията между България и Естония (1940–1945).

ГИЧЕВ, ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ (1893–1964)
Ф. 409К, 2 описа, 182 а.е., 1911–1944
Роден 1893 г. в Перущица, умира 1964 г. в София. Завършва Софийската духовна семинария. Политически деец. Член на БЗНС. Окръжен управител на Пловдив (1922–1923).
Народен представител в XX, XXIII и XXIV ОНС. Министър на земеделието и държавните
имоти (1931–1932), на търговията, промишлеността и труда (1932–1934), министър без
портфейл (2–9 септ. 1944). Един от създателите и ръководителите на БЗНС „Никола Петков“.
Съден от „Народния съд“ (1945).

Открити листове, пасавани и препоръчителни писма на Димитър Гичев, издадени от чужди легации в София (1932).
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Изложения до Димитър Гичев – министър на земеделието и държавните имоти
от Пловдивската търговско-индустриална камара за построяването на занаятчийско
училище и субсидирането му от държавата; от БЗБ за финансовите задължения на
МЗДИ; от електроцентрала „Въча“ – Кричим за финансовото ѝ състояние; от Съюза
на говедовъдите в Плевен за намаляването на едрия рогат добитък; от Българското търговско параходно дружество – Варна за закупуването на моторни кораби и
др.; доклади за вътрешната и външната политика на България, за икономическото
положение, за стопанското подпомагане на Южна Добруджа, за развитието на
земеделието, скотовъдството, земеделското образование, овощните разсадници;
законопроект за закрила на земеделския стопанин; схема на водните синдикати;
сведения за продукцията на държавните разсадници и др. (1931–1932).
Изложения до НС от мина „Перник“ за промени и допълнения към закона за
пенсиите (1938); от дружество „Ухото“ в Пловдив за уреждане на бездомническия
проблем (1939); от Петър Глушков за нередности в работата на данъчните власти
(1939); от Димо Казасов срещу законопроекта против евреите (1940); от Главната
дирекция за настаняване на бежанците, от Съюза на тютюнопроизводителите и др.
Таблици за консумираната електроенергия за 1928–1931 г.; за посевите и добивите на пшеница, ръж, ечемик, овес през 1927–1931 г.; за цените на въглищата
и техния износ по страни (1926–1931) и др.; справки за новото административно
деление на България (1931).
Бюлетини на Международния земеделски институт в Рим, на БТА (1932, 1944);
в. „Търговско-промишлен глас“, в. „Победа“, в. „Свобода“ и др. (1929–1944).
Писмо от Димитър Гичев и водачи на политически партии до цар Борис III за
политическото положение в страната и с молба за аудиенция (1938); от Виктор Боре
за международно обединение на селяните (1931); от Иван Велчев за състоянието
на земеделските дружби и необходимите мерки за тяхното укрепване (1931); от
Иван Диков и Стоян Жеков за назначаване членове на БЗНС на държавна работа
(1931); от Димо Казасов против законопроекта срещу евреите (1940); от Международния земеделски институт в Рим и Международното аграрно бюро в Прага за
предстоящи съвещания; поздравителни писма и телеграми от земеделски дружби
и кооперации в страната и чужбина (1931–1932); писма с молби за ходатайства,
работа и оземляване.
Лични документи на Иван Паликаров, Крум Пунджев и др. (1911–1932).

ГЛАВЧЕВ, ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ (1912–?)
Ф. 872, 1 опис, 62 а.е., 1913–1987
Роден 1912 г. в Балчик. Завършва медицина в София (1937). Лекар. Асистент (1937),
главен асистент (1944) в I университетска вътрешна клиника; ст.н.с. I ст. в ИСУЛ (1972).

Автобиография (1983).
Удостоверения на Петър Главчев от МНО за награждаването му (1975, 1985);
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сведения от Йордан Ив. Керезов, Никифор Н. Зашев, Георги З. Даскалов за антифашистката му дейност (1962–1986).
Спомени от Петър Главчев за дейността му в БЗМС, за участието му в Отечествената война, за медицинската му практика, за Мицо Измирлиев – баща на Христо
Смирненски и др. (1983–1987).
Изследвания и статии от Петър Главчев за заразни и кръвни заболявания,
за нефропатията, урометиазата, за постиженията на медицината в ГДР, за акад.
Методи Попов, проф. Асен Златаров и по медицински въпроси, публикувани в сп.
„Българска клиника“, сп. „Вътрешни болести“, сп. „Съвременна медицина“ и др.
(1932–1978); доклади за калколозния пиелонефрит, за ендемичната нефропатия и
други, изнесени от Петър Главчев пред международни медицински форуми в Берлин
и Будапеща; рецензии за публикациите на доц. Йото Танчев, д-р Любомир Теодосиев и др. (1978–1979); библиография; протоколи от заседанията на VIII конгрес
на Всеславянския медицински съюз (1936); програма и доклади от IX конгрес на
интернистите в ГДР (1974), на Дунавския симпозиум по нефрология.
Писма от Петър Главчев до колеги за научни разработки, за участие в конгреси
и конференции (1965–1975); от акад. Методи Попов, проф. Ангел Симеонов и др.
с молба за лечение на болни (1942–1954); от редакции на медицински списания
от Великобритания, ГДР, САЩ, Швейцария и Швеция за публикуване на негови
статии (1968–1983).
Снимки на Петър Главчев; със семейството му (1913–1942); от участието му
в научни конгреси и симпозиуми (1934–1979); на участници в Септемврийското
въстание.

ГЛУБОКОВСКИ, НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ (1863–1937)
Ф. 1442К, 1 опис, 38 а.е., 1896–1936
Роден 1863 г. в с. Кичменявский городок, Вологодска губерния, умира 1937 г. в София.
Завършва Московската духовна академия (1889). Богослов. Професор в Петербургската духовна академия, доктор по богословие (1898); лектор в Швеция (1918), Финландия (1921),
Прага (1921); професор в Белградския университет (1922) и в СУ (1923). Член-кореспондент
на Руската императорска академия на науките, кореспондент на Дружеството за библейски
изследвания в Лондон. Председател на Славянското дружество в София.

Автобиографични бележки (1931).
Юбилейно издание на руската академическа група в България „35 години
научна дейност на проф. Николай Никанорович Глубоковский“ (1925).
Студии, статии, доклади от Николай Глубоковски за състоянието на църквата в
съветските републики (1922–1923); за католическата църква и сближението на православието и католицизма (1923–1924); за издаването на Библията на български език
и др.; бележки за работата му в различни комисии, конференции и др. (1907–1924).
Писма за преговори с представители на англиканската църква (1931); от Бого209
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словския институт в Париж и Археологическия институт в Ленинград за провеждане
на тържествени събрания (1935–1936).

ГОЛЕМАНОВ, АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ (1891–1965)
Ф. 1105К, 1 опис, 16 а.е., 1912–1965
Роден 1891 г. в София, умира 1965 г. в София. Завършва медицина в Лайпциг (1920).
Лекар. Просектор в Александровската болница (1921–1923); асистент в Катедрата по УНГ
при Медицинския факултет (1923–1929). Редактор на сп. „Летописи на българския лекарски съюз“.

Автобиография (1965).
Удостоверения за прослужено време (1912–1927).
Дисертация от Александър Големанов „За етиологическата връзка между
холелитиазис и карцином на жлъчния мехур“ (1921); статии: „Амебна дизентерия
в България“, „Анатомични наранявания на червата при амебната дизентерия“,
„Хистопатологични изследвания на ларингеалната туберкулоза“, „За субмукозната
резекция на носната преграда“ и други, публикувани в „Медицинско списание“,
сп. „Български лекар“, „Годишник на СУ, Факултет по медицина“ (1923–1938).

ГОЛОСМАНОВ, ИВАН ИВАНОВ (1874–1950)
Ф. 1125К, 1 опис, 48 а.е., 1907–1940
Роден 1874 г., умира 1950 г. Лекар епидемиолог. Началник-отдел „Заразни болести“
при ГДНЗ на МВРНЗ.

Учебник от Иван Голосманов „Обща епидемиология“. Ч. 1; бележки от Иван
Голосманов за водната треска, наследственото предаване на туберкулозата и др.
Писма от и до Иван Голосманов и д-р Георги Дементев за издаването на учебника „Основи на епидемиологията“ и разпространяването му в Пловдив (1939);
д-р Боголюб Константинович за смъртността от туберкулоза в България (1940);
Любомир Цветков за сътрудничество при написване на учебника „Обща епидемиология“ (1936); Секцията за хигиена при Секретариата на ОН в Женева с отзиви за
доклада му върху организацията на хигиенните служби, за статистиката в България
и др. (1924–1927); до вицепрезидента на фондация „Рокфелер“ за причините за
отхвърляне на предложената му длъжност (1929); от Роберто Менини за уреждане
преместването му на работа в София (1907).
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ГОНЕВСКИ, ХРИСТО ИВАНОВ (1907–?)
Ф. 814К, 2 описа, 408 а.е., 1930–1987
Роден 1907 г. в с. Крамолин, Габровско. Завършва Средното полиграфическо училище при Държавната печатница (1928). Цинкограф, журналист, преводач. Секретар на ЦБ
на Българо-македонските работнически просветни организации (1933–1936); член на УС
на Славянския съюз в Аржентина и секретар на ЦК на движение „Свободна България“
(1941–1949). Редактор на в. „Бюлетин“ (1932–1933), в. „Българо-македонски емигрант“
(1933–1936), в. „Народна трибуна“ (1936–1939) и др.

Автобиографии (1961, 1975, 1978).
Удостоверения на Христо Гоневски за членство в Аржентинската комунистическа партия и др. (1949–1982). Характеристики от Богомил Нонев, Иван Мартинов
и др. за дейността му като журналист-емигрант в Аржентина (1961).
Статии от Христо Гоневски: „Създаването на Славянския съюз в Аржентина“,
„Дейността на българската емиграция в Аржентина и секретаризмът. Фракционизмът в нейните организации“, „Българският периодичен печат в Южна Америка“
(1941); спомени „Четири и половина години в аржентинските затвори“, „Луис Корвалан отблизо“, „Адриана Будевска“ и др. (1948–1977); очерци, интервюта, рецензии
за книги на Жоржи Амаду, Иван Аржентински, Едуард Галеано и др. (1954–1976);
преводи; договори с издателства (1979); рецензии и отзиви в българския и чуждия печат за книгата на Христо Гоневски „Далеч от роден край“ от (1980–1981);
сведения от Христо Гоневски за Кръстю Ив. Дончев, Атанас Цв. Минчев, Никола
Трифонов и др. българи-емигранти в Аржентина (1956–1970). Списъци на живеещите в Аржентина и Уругвай българи; печатни издания на българите емигранти в
Аржентина (1930–1949).
Писма от и до Христо Гоневски и Стоян Данев за живота на Христо Гоневски в Аржентина, за закриването на дружество „Г. С. Раковски“ в Буенос Айрес
(1958–1977); до СБП, Славянския комитет в България, Комитета за българите в
чужбина, ДИ „Народна култура“ за творчеството му, с препоръки за издаване на
произведения от латиноамерикански автори (1959–1987); от Евтим Велков и Илия
Каменов за участието им в Септемврийското въстание и за емигрантския им живот
след 1923 г.; от Величко Минчев за взаимоотношенията на българите в Аржентина, с мнение за процеса срещу Трайчо Костов (1949–1983); от Христо Михов, А.
В. Руденко и др. за разпускането на Славянския съюз и славянските организации
в Аржентина (1973–1974); от Дочо Стоянов за живота на българската колония в
Буенос Айрес (1977).
Снимки на Христо Гоневски със семейството му; с Адриана Будевска, Георги
Казанджиев, Илка Попова; с участници във Всеславянския конгрес в Белград и
др. (1938–1946).
Автобиография от Орасио Хр. Гоневски – син (1961). Писмо от Величко Минчев до Тодор Кръстев за арестуването и екстрадирането на българи от Аржентина
(1949). Спомени от Евтим Велков, полк. Петър Ганчев, Илия Каменов, Тодор Наков
Тодоров и др. за Септемврийското въстание в Северозападна България.
211

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

ГОРБАНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ (1852–1932)
Ф. 1390К, 1 опис, 125 а.е., 1874–1932
Роден 1852 г. в с. Елена, умира 1932 г. в Елена. Завършва „Робърт колеж“ в Цариград
(1874). Политически и обществен деец. Учител в Шумен и Елена (1875), преводач в щаба
на ген. Йосиф В. Гурко през Руско-турската освободителна война (1877–1878); окръжен
управител на Велико Търново, Русе, Шумен, Варна, Видин и Пловдив (1882–1914). Народен
представител в III ВНС (1886).

Биография на Петър Горбанов от Марко Дичев (1932), очерк от Георги Горбанов – син; биографични данни в лист за преброяване на държавните чиновници
(1896). Диплома на Петър Горбанов (1874); грамоти за награждаването му; актове
за приемане и сдаване на длъжността окръжен управител (1894); преписка с Найден Бенев – министър на вътрешните работи за преместването му в Пловдив като
окръжен управител; крепостен акт, нотариални актове за покупко-продажба на земи
и др. имуществено-стопански документи (1886–1927). Родословно дърво.
Бележки от Петър Горбанов за историческото развитие на обществото, науката
и техниката (1895–1896); за разходите по изграждане на воденица за стопанството
му (1897); изложение по повод заточаването на митрополит Климент Браницки и
Търновски (1894); реч при посрещането на княз Фердинанд І в Елена (1889) и др.
Писма от и до Петър Горбанов и Петко Горбанов – брат за състоянието на политическите партии в Търновско, за смъртта на Захари Стоянов, за обиколката на
княз Фердинанд І в страната (1882–1896); от Георги Горбанов – син със сведения за
живота на фронта по време на Балканската и Първата световна войни (1912–1917);
от и до д-р Константин Стоилов и Теодор Теодоров за признаването на княз Фердинанд І от Русия, за сблъсъците между полицията и стамболовисти по време на
парламентарни избори, за русофилските настроения в Търновски окръг (1894–1895);
от Н. Бисти за вътрешната и външната политика на Стефан Стамболов (1895); от
митрополит Климент Браницки и Търновски за предстоящо му посещение в Русия
(1895); от Ев. Монтев за военната подготовка на България (1914).
Снимки на Петър Горбанов със семейството му (1913–1914); на Богдан Аржентински, Спиро Гулабчев, Войтех Дашек, Константин Иречек, Христо Караманджуков; от посещението на цар Фердинанд І във Велико Търново (1911); от молебена
по случай годишнина от превземането на Тутракан (1917).

ГОРЯНСКИ, ПЕТЪР (Петър Николов Матеев) (1911–1990)
Ф. 914, 1 опис, 164 а.е., 1908–1985
Роден 1911 г. в Ямбол, умира 1990 г. в София. Завършва право в СУ (1934). Писател.
Библиотекар в Българска ипотекарна банка (1937–1939); драматург в Държавния театър в
Скопие (1941–1945), в театър „Трудов фронт“ (1954–1960), в Театъра на Народната армия
(1968–1972). Член на СБП.
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Автобиографични бележки (1975).
Заповеди и служебни бележки за назначаване и освобождаване от длъжност
на Петър Горянски и пенсионни документи (1941–1972); служебни карти от СБП
и Съюза на артистите в България (1961, 1974). Съобщения във в. „Литературен
фронт“ и в. „Народна армия“ за 60-та и 70-та му годишнини.
Драматични поеми от Петър Горянски: „Обреченият“, „Случаят Загорски“,
„На септември с вятъра бунтовен“; стихосбирка „Вечерна заря“; детски поеми и
гатанки; басни (1947–1983); спомени за проф. Михаил Арнаудов, Тодор Влайков,
Антон Страшимиров, Теодор Траянов, Кирил Христов и др., използвани за мемоарната му книга „Дни без залези“ (1979–1983); статии за Александър Куприн, за
Георги С. Раковски, за репертоара на Театъра на Народната армия и др. (1934–1980);
сценарий за научно-популярен филм за шарановъдството. Преводи на комедии от
Лопе де Вега, Владимир Маяковски, Антон П. Чехов; на поеми и стихотворения
от Сергей Есенин, Костис Паламас и др. (1956–1969); доклади и беседи на Петър
Горянски за артистите Христо Ганчев, Васил Кирков, Атанас Кирчев, Сава Огнянов, за театрални постановки, за дейността на секция „Драматургия“ при СБП
(1964–1981) и др.; надгробни слова за Георги Дръндаров, Георги Игнатов, Владимир
Русалиев, Добромир Чилингиров; рецензии и критични бележки на изследвания
от проф. Константин Гълъбов, Константин Константинов, Недялко Месечков и
др. (1932–1972); договори и кореспонденция с издателства (1961–1982); рецензии
и отзиви за творчеството на Петър Горянски от проф. Михаил Арнаудов, Стоян
Загорчинов, Кирил Христов и др. (1933–1980); театрални програми от софийски и
провинциални театри (1955–1985).
Писма до Петър Горянски от Андрей Гуляшки, Борис Делчев, Емил Манов,
Стилиян Чилингиров и др. културни дейци с мнения за негови произведения, постановки и преводи, за проблемите в развитието на българския театър и др. (1931–1981).
Снимки на Петър Горянски (1971–1981); на писатели, артисти и музиканти
(1908–1974); албум със снимки на артисти от Държавния театър в Скопие (1941–
1944).
Писмо от Чудомир до Дечко Узунов (1958). Спомени от Антон Сакъзов и Ивелина Сакъзова за Янко Сакъзов; от Вельо Ив. Дебелянов за Димчо Дебелянов и др.

ГОСПОДИНОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ (1872–1953)
Ф. 2086К, 1 опис, 161 а.е., 1857–1941
Роден 1872 г. в Преслав, умира 1953 г. в Преслав. Завършва Педагогическото училище
в Лом (1895). Археолог. Учител в Преслав (1895–1913) и в Шумен (1918); уредник на Народния музей в София (1914–1915, 1918–1920); околийски училищен инспектор в Шумен
(1920–1934); кмет на Преслав (1935–1938). Основател и председател на археологическото
дружество „Тича“ в Преслав (1906–1938); инициатор и организатор на археологическите
разкопки в Преслав (1897).
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Свидетелства и удостоверения за самоличност на Йордан Господинов от
Шуменското общинско управление (1923); за прослужено време в Преславското
мирово съдилище (1917); за проведените археологически разкопки в Патлейна
(1913, 1914); удостоверение от Трънското начално училище за командироването
му в Народния музей в София (1914); съобщение от археологическото дружество
„Тича“ за включването му в комисия по старините (1914).
Статии от Йордан Господинов: „Преслав и Охрид. Духовни и политически
връзки“, „Добруджанската част от Шуменската област“, „Мир и приятелство със
съседите“, „Тайните организации на държавата“ и др. (1927–1941).
Писма до Йордан Господинов от Симеон Велков – директор на Народния музей
в София за сътрудничество с Преславския музей (1920–1941); от Тодор Герасимов
за печатите на цар Симеон I Велики и цар Петър (1938); от Симеон Господинов
и Иван Заптиев за политическата, стопанската и културна история на Преслав и
с. Тръстика (1915–1937); от акад. Гаврил Кацаров за отпуснатия от МНП бюджет
за археологическите дружества в страната, за съдействието на Народния музей в
София при разкопките в Преслав, за популяризиране на археологическата наука в
страната и др. (1918–1940); от проф. Петър Ников, частни лица, църкви, книжарници за разпространяване и закупуване на книгата на Йордан Господинов „Какво
дължим на църквата и духовенството ни“ (1933–1937); от проф. Рафаил Попов за
публикуване на снимки от археологическите разкопки в Преслав (1932, 1941); от
митрополит Симеон Варненско-Преславски за проблеми с водоснабдяването в
Преславския манастир (1936); от П. Хр. Спиров – председател на археологическо дружество „Тича“ за извършената работа (1913, 1914); от Андрей Сърмов за
финансиране на археологическите разкопки в Преслав (1919–1937); от Карел и
Херменгилд Шкорпил за работата на Варненското археологическо дружество, за
находките в Преслав, за съвместни публикации и др. (1913, 1914).

ГОСПОДИНОВ, ПЕТЪР (ПЕЧО) ЦАНОВ (1902–1945)
Ф. 948К, 1 опис, 1119 а.е., 1915–1957
Роден 1902 г. в Добрич, умира 1945 г. в София. Завършва икономически и финансови
науки във Фрибург, Швейцария. Обществен деец, журналист. Редактор и сътрудник на в.
„Варненски новини“, в. „Добруджанско слово“, в. „Бежански глас“, в. „Народ“ (1919–1928)
и др. Секретар на ИК на съюз „Добруджа“ (1928–1936). Секретар в БЛ в Берн и Лондон
(1936–1941); информатор в Дирекцията на печата при МВРИ (1941).

Дневник на Петър Господинов (1930); спомени „Ние младите“.
Акт за раждане на Петър Господинов (1930); кръщелно свидетелство (1936);
удостоверения, уверения, студентски книжки от Свободния университет в София
и университета във Фрибург (1936–1942); молби, заповеди, удостоверения за постъпването му на работа и за прослужено време (1922–1944); некролози, съболезнователни писма и телеграми за смъртта му (1945).
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Книги от Петър Господинов: „Посоки и цели“, „Добруджански дейци“; брошура „Млада Добруджа“; разкази и стихотворения; статии за историята на Добруджа,
за добруджанските организации и за румъно-българските отношения; очерци, есета
и бележки за проф. Михаил Арнаудов, Адриана Будевска, Тодор Влайков, Дора
Габе, Асен Златаров, Никола Ракитин, Сотир Янев и др. видни български обществени дейци, писатели и художници (1919–1943); отзиви за книги и изложби на
Христо Бръзицов, Константин Гълъбов, Цвятко Димчевски, Тодор Добруджански
и др.; дописки от Берн, Женева и Цюрих, публикувани във в. „Варненски новини“
(1936–1937); афиши за доклади и сказки на Петър Господинов за борбите за освобождение на Добруджа (1933–1943) и др.
Устави, декларации, позиви, окръжни, резолюции, отчети, протоколи и други
на ИК на съюза „Добруджа“, на Съюза на благотворителните и културни дружества
на емигрантите от Добруджа в България, на Висшия добруджански съюзен съвет
и др. (1915–1943); протоколи от събрание на българи в Силистренски окръг за
създаването на тайно дружество, от учредяването на Женския добруджански съюз
(1925–1931); молби от добруджанци до НС за отпускане на народни пенсии (1940,
1943); в. „Добруджа“, в. „Добруджански глас“ и др. (1918–1943); книги, статии и
съобщения от Драгомир Божинов, Христо Бръзицов, Петър Габе и др. за Добруджа,
за живота на българите в Румъния, Унгария, Албания и др.
Писма, доклади до МВРИ, бележки, актове за приемането и предаването на
касите на БЛ в Берн, ведомости и други финансово-отчетни документи (1936–1941).
Заповеди от МВРИ за преместването и назначаването на Петър Господинов в
БЛ в Лондон (1938). Докладни записки от Петър Господинов до Дирекцията на
националната пропаганда с искане на финансова помощ за Всебългарския съюз
„Отец Паисий“, за изпращането на книги на банатските българи, с препоръки за
отпечатване на книги, списания и др. (1941).
Програма, речи, писма от юбилейния комитет за честване 25-годишната научна
и обществена дейност на проф. Асен Златаров (1936).
Писма от Петър Господинов до Вера Господинова – съпруга по служебни, творчески и лични въпроси (1924–1938); от и до проф. Михаил Арнаудов за работата му
като министър на просветата (1944); до Евгений Стоянов за възникнали служебни
недоразумения; от Драгомир Божинов за дейността на добруджанските дейци и за
изпратени статии за публикуване (1928–1931); от д-р Бъчваров за политическата
обстановка и състоянието на учебното дело в Добруджа (1929–1941); от Дора Габе
за участието ѝ в честване на проф. Павел Милюков в Лондон, за дейността на Петър
Габе, за беседите ѝ за българската поезия и за нейни публикации (1928–1945); от
проф. Асен Златаров за престоя му в Орхание и за предстояща среща с Константин
Муравиев (1932); от Никола Мушанов за политическата обстановка в страната, за
получени книги и по финансови въпроси (1937); от Божен Олсомер за творческите
му планове и за желанието му да подготви документален филм за България (1941);
от Георги Стаматов с благодарност за написаната за него статия (1943); от Добри
Христов за работата му по музиката на Марша на добруджанската младеж (1934);
от Кирил Христов за съвместни творчески планове (1944); от Стилиян Чилингиров
за обществената и творческата му дейност, за политическата обстановка в страната,
за дейността на СБП, за създаването на Културната камара и др. (1944).
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Снимки на Петър Господинов с баща му и брат му (1934); със Стилиян и Добромир Чилингирови; снимки на проф. Михаил Арнаудов, Никола Балабанов, Тодор
Влайков, проф. Асен Златаров, Добри Немиров, Никола Ракитин, Добри Христов,
на видни добруджански дейци и др.
Статии и стихотворения от Вера Господинова – съпруга (1937–1957).

ГОЦЕВ, ТОШО (Тодор Гоцев Стоянов) (1900–1980)
Ф. 1912К, 1 опис, 106 а.е., 1919–1989
Роден 1900 г. в с. Ребърково, Врачанско, умира 1980 г. в София. Завършва медицина
в СУ (1927); специализира в Берлин (1935), Мюнхен (1936) и Кеймбридж (1936–1938).
Доброволен лекар и асистент в Университетската клиника (1928–1931); асистент, доцент,
професор в Катедрата по физиология при Медицинския факултет (1931–1949); завеждащ
катедра (1959). Доктор на медицинските науки (1953), член-кореспондент (1958). Зам-ректор на ВМИ. Член-основател на дружеството на интернистите, член на СНР, на английски
дружества по физиология и психология.

Биография на Тошо Гоцев от Адриана Руменова – съпруга (1989); статия за
него от Гето Г. Пенев (1980) и др.
Кръщелно свидетелство на Тошо Гоцев; зрелостни свидетелства и диплома
(1919, 1928); разрешителни за право на свободна практика (1928–1952); лични карти
(1925–1949); заповеди за присъждане на научни звания и степени, за назначаването
му за ръководител на катедра, зам.-ректор на ВМИ и за избирането му за член-кореспондент при Института за експериментална медицина при БАН (1941–1973);
грамота за награждаването му с орден (1947); членски карти от СНР в България и
дружествата по физиология и психология в Англия; некролози, съболезнователни
писма и телеграми (1978).
Статии от Тошо Гоцев: „За действието на адреналина върху кръвоносните
съдове“, „Психогенно повишаване на телесната температура“ и др. за регулирането на кръвното налягане, за промени на ензимната активност при напрежение, за
наднорменото тегло и др. (1933–1974); доклади от научни конгреси и конференции
по физиология и психология; лекции; бележки от проведени експерименти.
Програма, устав и списък на членовете на Английското физиологично дружество (1950).
Писма до Тошо Гоцев от акад. К. М. Биков за преведените на руски език научни изследвания на Тошо Гоцев (1950); от Дружеството на психолозите в Англия
за промени в структурата му и за внасяне на членска такса (1952).
Снимки на Тошо Гоцев; с колеги и студенти; от научни конгреси и конференции и др.
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ГОЧЕВ, ИВАН ТРАЯНОВ (1892–1967)
Ф. 684К, 1 опис, 10 а.е., 1931–1966
Роден 1892 г. в с. Арменово, Леринско, умира 1967 г. в София. Шлосер, деец на БКП.
Отговорник на нелегална партийна група (1935); член на ГКП. Председател на Леринското
благотворително братство в София (след 1944).

Удостоверения, протоколи, пълномощни за обществено-политическата дейност
на Иван Гочев като член на БКП и пропагандатор на ГКП в Македония (1944–1966).
Спомени от Иван Гочев за революционните борби в Македония и за партизанския
му живот (1961).
Протоколи от заседания на Леринското братство в София (1932), на партийния
актив на вагонния цех при ж.п. завода „Г. Димитров“ (1960). Спомени от Теодора
Гочева – съпруга за нелегалната ѝ дейност (1961).
Статии и съобщения за македонските борби (1931). Автобиографии на партийни функционери.
Снимки на Иван Гочев от конгреса на македонската емиграция в САЩ (1918);
албум „Борческа Македония“ (1931).

ГРАШЕВ, МИЛАН С. (1881–1924)
Ф. 1766К, 1 опис, 62 а.е., 1900–1924
Роден 1881 г. в Прилеп, убит 1924 г. в София. Завършва право в СУ (1905). Адвокат
и съдия. Издател и редактор на сп. „Македония“ (1903–1906). Командир на рота през Балканските и Първата световна войни (1912–1918). Член на ИК на Съюза на македонските
братства в България и на Народнолибералната партия.

Отпускно свидетелство на Милан Грашев от Юридическия факултет при СУ
(1905); задграничен паспорт (1921); писма от МП за назначаването му в Софийския
и Плевенския окръжни съдилища (1906–1908); разписки за внесени месечни вноски
на Чиновническото спестовно-застрахователно дружество (1911).
Договор между Милан Грашев и неговите съдружници за учредяване на дружество за търговия със зърнени храни в Старозагорски окръг (1915).
Пълномощни, декларации, искови молби и изложения от довереници на Милан
Грашев във връзка с водените от него съдебни дела (1900–1916).
Заповеди и окръжни от Македоно-одринското опълчение и от ІV пехотен Македонски полк за повишаването в чин на Милан Грашев (1912–1916); телеграма
за назначаването му за комендант на Кичево (1912); разписка от коменданта на
Гостивар за получените пари и оръжие (1915); протокол за сдаване и приемане на
комендантството на гр. Феризово (1917).
Писма от и до Милан Грашев и Иван Грашев – син по семейни въпроси (1916,
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1924); от Райна Каназирева – съпруга за тежкото ѝ материално положение и др.
(1913); от Иван Казанджиев за сключена сделка и пласиране на сапунени изделия
на фабрика „Разлог“ – Бургас (1911) и др.
Снимки на Милан Грашев от Първата световна война (1916); на военни и
цивилни лица (1914–1918).

ГРЕКОВ, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ (1847–1922)
Ф. 250К, 2 описа, 326 а.е., 1867–1920
Роден 1847 г. в с. Дермендере, Измаилски окръг, Бесарабия, умира 1922 г. в София.
Учи в гимназията в Бердянск. Политически и обществен деец. Участник във Втората
българска легия (1867–1868). Учител в Сливен и председател на местния революционен
комитет (1872–1873), член на Русенския революционен комитет (1873–1874). Участник в
Руско-турската освободителна война, в корпуса на ген. Аполон Е. Цимерман. Заема различни административни длъжности в окръжната администрация в Сливен (1878–1879).
Русофил, емигрант в Русия (1886–1894). Сътрудник на сп. „Летописи“, сп. „Наблюдател“,
сп. „Българска сбирка“, сп. „Илюстрация“, сп. „Светлина“, сп. „Войнишка сбирка“.

Родословна таблица от Михаил Греков.
Решение на Русенския съд за осъждането на Михаил Греков (1874); свидетелство за честност и благонадеждност от управителя на Бердянски уезд (1877);
грамоти за награждаването му с руски кавалерски орден „Св. Станислав“ (1880);
документи по арестуването му като русофил (1886–1897); диплом за избирането
му за почетен гражданин на Сливен (1898); свидетелство за семейно и материално
положение (1916); прошение до председателя на НС за отпускане на поборническа пенсия (1920); тапии за собственост; данъчен лист (1881), хонорарни сметки;
договори и сметки за основаване на индустриално дружество в Пловдив (1884);
опис на документите в личния архив на Михаил Греков.
Протокол от заседание на Българския революционен комитет (20–21 авг. 1875).
Спомени от Михаил Греков: „Детство и юношество“ със сведения за живота
на българските преселници в Бесарабия и Приазовския край, за Южнославянския
пансион в Николаев, „Войводата Генчо Къргов“, „Никола войвода и четата му“,
„Геройската смърт на Никола войвода и Цветко Павлович“ и др.; за Христо Ботев,
Любен Каравелов, Васил Левски, Панайот Хитов, за Руско-турската освободителна
война, за Сливен през периода 1878–1880 г., за Съединението (1885), за борбите
между русофили и русофоби, за детронирането на княз Александър I Батенберг;
исторически спомени „Как ние освобождавахме България“; биографии на Христо
Иванов-Книговезеца, Димитър Ножаров, Георги А. Сюреджийски; материали за
написване история на с. Гурково, Старозагорско и др.; изследване от Михаил Греков
„Преселването на българите от Бесарабия и Приазовския край през втората половина
на XIX век“ с приложени писма, прошения, рапорти, доклади и списъци на българските селища и население в Приазовския край; статии за Найден Геров, Христо
Иванов-Книговезеца, Йорданка Филаретова, за българите от Приазовския край, за
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„Миналото“ от Стоян Заимов и по политически въпроси; разкази и стихотворения;
преводи на произведения от Василий А. Жуковски, Н. С. Меков, Александър С.
Пушкин; събрани български народни песни от Бесарабия.
Писма от Михаил Греков до Николай Петрович за написване история на таврическите българи; от Г. Андреев за корупцията в държавния апарат и за отношението
на д-р Васил Радославов към Брест-Литовския мир и Съветска Русия (1918); от
Д. Н. Бобчев с биографични данни за Никола войвода; от Г. Василев за преврата
от 1886 г. и нанесен побой над русофили (1912–1917); от Н. Върбански за живота на българите в Приазовския край; от В. Димчев, Михаил Маджаров и Никола
Обретенов за обществено-политическия живот в страната след Освобождението;
от Христо Иванов-Книговезеца със съвет Михаил Греков да се завърне в България (1890); от Д. Кавалджиев с биографични сведения за Добри Чинтулов (1898);
от О. Купнер за българските колонии в Бердянски уезд и за броя на училищата,
учениците и учителите в тях; от Петър Наботков за организирането от Народната
партия на ЦБ за подготовка на Съединението (1884); от Димитър Ризов за борбата
на българските емигранти против Стамболовия режим (1894); от Централното поборническо-опълченско дружество, от Комитета по отпразнуване 30-та годишнината
от Освобождението на България, от Славянското благотворително дружество за
чествания, по организационни въпроси (1904–1919) и др.
Снимки на Михаил Греков, Димитър Асенов, Иван Вазов, Ангел Кънчев, Олимпий Панов, Панайот Хитов, Добри Чинтулов; на участници във Втората българска
легия; на заточеници (1867–1889).

ГРЕКОВ, СИМЕОН ИВАНОВИЧ (1876–1964)
Ф. 1092К, 1 опис, 186 а.е., 1896–1965
Роден 1876 г. в Болград, умира 1964 г. Завършва Никитското селскостопанско училище в
Ялта (1896). Агроном. Учител в гр. Черни, Тулска губерния (1897), в Гнединското селскостопанско училище (1897–1900). Инструктор по градинарство и лозарство в Симферополското
областно управление в Крим (1900–1908). Управител на държавните разсадници в Горна
Оряховица (1909–1910) и Велико Търново (1912). Главен инспектор по земеделие при Св.
Синод на БПЦ (1914–1924); преподавател в Агрономическия факултет (1924). Редактор на
сп. „Българско овощарство“ и на в. „Тютюнопроизводител“.

Биография на Симеон Греков от Мария Младенова.
Диплома (1896); свидетелство за учителска правоспособност (1897); заповеди
и командировъчни от МЗДИ, Рилския манастир и др. (1909–1933); открити листове
(1917–1918); членски карти; облигации.
Бележки от Симеон Греков за овощарството, лозарството, градинарството,
тютюнопроизводството, ферментацията на бялото вино и др.; сведения за видовете плодни засаждения и за вноса на тор (1904–1927); таблици за количеството на посевите, за получения разсад в държавните разсадници и земеделските
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училища (1903–1925); изследвания от Симеон Греков „Принос към историята на
овощарството в България“, „Биологични особености на тютюна“ и др.; статии за
съхраняването на плодовете и зеленчуците, за нови сортове плодове и за техния
износ и др.; рецензии (1935–1957); юбилейна книжка на сп. „Лозарски преглед“
(1940); сп. „Градинарство“, сп. „Българско овощарство“; изследвания и статии от
Иван Добрев, Велизарий М. Павлов, Александър Ст. Пенчев и др. Отчет на УС на
Българското земеделско дружество (1944).
Проекто-бюджет на Църковно-стопанското отделение на Св. Синод с бележки
от Симеон Греков за договарянията между МЗДИ и Рилския манастир по залесяването на манастирските гори (1923); експлоатационни и организационни планове,
изложения, докладни записки и др. за дейността и състоянието на манастирските стопанства (1922–1937); таблици и сведения за финансовото им състояние и
за отчуждени манастирски имоти по закона за трудово-поземлена собственост
(1919–1920).
Писма от и до Симеон Греков и Мария Грекова – съпруга за живота му в
Симферополския затвор, за изселването му в България, за Балканската война и
др. (1908–1940); от В. Н. Долински за работата си като консултант по винарство в
Москва (1956); от Владимир Никандров за преговорите с немски фирми за износ
на грозде (1936); от директорите на Никитското училище по градинарство и Никитската ботаническа градина за проектоустава на Дружеството за взаимопомощ
на възпитаниците на училището, за чествания и др. (1903); от Съюза на тютюнопроизводителите, от Градинаро-цветарското дружество, от „Земиздат“ и др. за
конгреса по аклиматизация на растенията и животните в Москва, за българското
селско стопанство, за сътрудничество и публикации (1908–1965).
Снимки на Симеон Греков; със семейството му (1901–1930); от теософски
конгреси в София (1927–1929); от конференцията по овощарство в Кюстендил
(1928); от конгрес на тютюнопроизводителите; на членове на Съюза на бесарабските българи в България (1944).

ГРОЗЕВ, ИВАН (1847–1916)
Ф. 2091К, 1 опис, 18 а.е., 1882–1928
Роден в Карлово 1847 г., умира 1916 г. в София. Завършва финанси и търговия във
Виена. Строителен предприемач, обществен деец. Работи в кантората на Иван Д. Гешов
в Пловдив, участва в строежа на жп линията при Татар Пазарджик, строи жп линията
Търново-Сеймен–Ямбол (1871–1874); поема експлоатацията на каменовъглените залежи
при с. Мошино, Пернишко (1884); създава строително дружество за строителството на жп
линията София–Вакарел–Цариград (1885); участва в строежа на пристанище Варна. Пръв
председател на Софийската търговско-индустриална камара (1895–1916). Кмет на София
(1894–1895); народен представител (1906–1907).

Писма до Иван Грозев от Димитър С. Кацаров, от Георги Лазаров, от Абрахам
Ари по финансови и търговски въпроси. Договори между Иван Грозев, Христо
Стаматов и Абрахам Ари за доставка на дървен материал (1883, 1886).
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Писмо от архиерейския наместник Илия Ненов за благотворителност към сирачета от Карлово; покана от Софийското благотворително дружество за събиране
на помощи за бедните (1883).
Снимки на близки и роднини на Иван Грозев (1884); снимки на Димитър и
Катерина Съсълови с посвещение (1882); на Димитър Христов с посвещение (1898).
Снимки от строежа и откриването на пристанище Варна (1906).
Снимки на Христо Грозев – син; на негови състуденти от Германия (1902–1905).
Договори за производство на тухли с участието на арх. Христо Грозев (1925–1926).
Снимки на Георги Лазаров, на семейството му (1928).

ГРУЕВ, ГРУЙО ГЕНЧЕВ (ок. 1855–1933)
Ф. 1714К, 1 опис, 20 а.е., 1860–1925
Роден ок. 1855 г. в Копривщица, умира 1933 г. в София. Завършва Пловдивската
духовна семинария. Секретар на Врачанското (1878–1881) и Трънското (1882) окръжни
управления; подсекретар на Върховния медицински съвет (1882–1883); старши подначалник
на Административно-полицейското отделение и на Отделението за изборните учреждения
при МВРНЗ (1884–1895); директор на Държавната печатница в София.

Зрелостни свидетелства на Груйо Груев (1874, 1875) и за завършен курс по
руски език (1878); заповед от Видинския губернатор за назначаването му във Врачанското окръжно управление (1878); атестати за прослужено време, освобождаване
от длъжност, за отпуски (1881–1883); актове от Груйо Груев при предаване на деловодството на Врачанското финансово управление (1881) и на Висшия медицински
съвет (1883).
Спомени от Груйо Груев за националноосвободителното движение, за Тодор
Каблешков и за Априлското въстание (1925).
Писма до Груйо Груев от Тома Васильов за ревизия на Самоковското градско
общинско управление (1895); от Стефан Стамболов за командироването му за провеждане на избори за общински съветници в Калугеровската селска община (1893);
от Драган Цанков с нареждане да следи българския и чуждестранния печат (1884);
от генералния инспектор по санитарната част в Княжество България за ревизия на
болниците (1882); писмо-разпореждане от МВРНЗ до Д. Загоров за уреждане спора
между селата Кнежа и Бърдарски геран, Врачанско (1895).
Снимки на Груйо Груев (1880); с д-р Рашко Маджаров и с др. негови съмишленици; семейна снимка на Тодор, Доминика и Велика Малееви от Копривщица (1860).
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ГРУЕВ, ДАМЯН (ДАМЕ) ЙОВАНОВ (1871–1906)
Ф. 1953К, 1 опис, 25 а.е., 1891–1986
Роден 1871 г. в с. Смилево, Битолско, убит 1906 г. в сражение край с. Русиново, Малешевско. Учи история във Висшето училище в София (1889–1891). Учител в Смилево,
Прилеп, Щип, Битоля (1891–1895, 1899–1900); училищен инспектор в Солунско (1895–1897).
Деец на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско; член
на ВМОРО (от 1893); член на ГЩ на Илинденско-Преображенското въстание и ръководител
на военните действия (1903).

Визитна картичка на Дамян Груев.
Обвинителен акт от Битолското съдилище срещу Дамян Груев, Михаил Герджиков по Попставревата афера (1901). Спомени за живота и дейността му от Никола
Дейков: „Запознанство“ и „Последна среща“; сборници от Ангел Узунов и Коста
Църнушанов с публикувани писма от Дамян Груев (1959, 1986); доклад на Георги
Кулишев за 100-годишнината от рождението му (1981); статии в периодичния печат
за революционната му дейност.
Писма от и до Дамян Груев и Никола Дейков за проведени срещи със съмишленици, за арести на комитетски дейци, за недоразумения между общинарите и
директора на мъжкото училище в Солун и др. (1892–1906); до Иван Георгов за
пристигането в София на секретаря на Балканския комитет в Лондон и на председателя на Комитета за балканското изложение (1906); до дейци на ВМОРО за
извършени арести и за активизиране на революционната дейност в организационнататеритория и др. (1891–1906); от Лазар Вишине за доставянето на печатни
материали и др. (1893).
Писма от Иван Гарванов до Никола Дейков с молба за сведения за четника
Трифон Петков (1905); шифровано писмо от Христо Чернопеев (1910); бележки
за четниците Трифон Петков и Лило Стоев и за предстоящото им заминаване за
Македония.

ГРЪНЧАРОВ, ДИМИТЪР СТЕФАНОВ (1897–?)
Ф. 208А, 1 опис, 34 а.е., 1914–1989
Роден 1897 г. в Тутракан. Завършва културтехника във Виена (1929). Инженер в
МИЗДИ и МНС (1929–1938); началник-отдел и директор МЗПБ, МСтр, Главно управление
на Хидрометеорологичната служба (1945–1964). Преподавател в Държавната политехника и в техникума „Христо Ботев“ (1947–1956). Редактор на „Хидрологичен годишник“
(1957–1960) и др.

Автобиография и автобиографични бележки (1975–1989).
Лични, служебни и членски карти от МОСПБ, СБИА, СБСД, НТС, БТС и др.
(1944–1986).
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Стенографски протоколи на комисията по оросяване към МОСПБ (1938).
Учебници от Димитър Грънчаров: „Речно строителство“, „Хидрология и хидравлика“ (1964, 1984).
Монографии, изследвания и статии по хидростроителство и хидравлика от др.
автори (1914–1939); хидрологичен справочник на реките в НРБ (1958); списания
на БИАД (1931–1943); „Годишник на СБИА“ (1938–1943).

ГУДЕВ, ПЕТЪР ТОДОРОВ (1863–1932)
Ф. 1550К, 1 опис, 4 а.е., 1863–1928
Роден 1863 г. в с. Градец, Сливенско, умира 1932 г. в София. Завършва право в Париж
и Брюксел. Държавен деец. Началник-отделение в МП; юрисконсулт в МОСПС. Депутат
в IX-XII ОНС (1896–1903), председател на XIII ОНС (1905–1907); министър-председател
и министър на вътрешните работи (1907–1908).

Кръщелно свидетелство на Петър Гудев; уволнителни билети от Ученическия
доброволчески легион (1886) и от МВ за отбита редовна служба (1886).
Монография от Петър Гудев „История на Източния въпрос преди Освобождението на България“ (1908).
Снимка на Петър Гудев (1928).

ГЪДУЛАРОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ (1899–1969)
Ф. 753К, 2 описа, 49 а.е., 1920–1969
Роден 1899 г. в Русе, умира 1969 г. в София. Учи живопис във Франция (1923). Кинорежисьор и постановчик в Париж (1923–1934); театрален художник и артист в Бургаския,
Хасковския, Русенския, Варненския и др. театри (1935–1944); режисьор в Габровския,
Варненския, Плевенския, Русенския и Бургаския театри (1944–1952) и Театъра на Народната армия (1956–1964).

Биографични бележки от Никола Златков (1959).
Грамоти, укази и дипломи за награждаването на Стефан Гъдуларов (1951–
1959); юбилейна брошура, афиши, програма, поздравителни адреси, писма и
телеграми от Константин Кисимов, Владимир Тенев, Николай Фол, от колективи
на драматични театри в страната за 40-годишната му театрална дейност, слово и
благодарствено писмо от Стефан Гъдуларов (1959). Статия и съобщения от Никола Динев, Мила Доротеева и интервюта със Стефан Гъдуларов за творческата му
дейност, публикувани във в. „Народна култура“, в. „Вечерни новини“, сп. „Театър“
и др. (1953–1967); некролози, писма и телеграми от Съюза на артистите, Съюза на
кинодейците, Театъра на Народната армия и др. (1969).
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Програми и афиши от постановки на театър „Гаминало“ в Париж, на Бургаската
самодейна опера, Варненския окръжен театър и др. (1920–1957).
Снимки на картини и автопортрети от Стефан Гъдуларов; снимки на Стефан
Гъдуларов; от чествания и награждавания; в роли.

ГЪЛЪБОВ, ГЪЛЪБ ДИМИТРОВ (1892–1972)
Ф. 931К, 1 опис, 261 а.е., 1871–1971
Роден 1892 г. в Одрин, умира 1972 г. в София. Завършва право в СУ (1919). Юрист,
дипломат, чиновник в Окръжното мюфтийство в Пловдив и в БЛ в Цариград (1920–1936),
аташе по печата в БЛ в Анкара (1946); участник в гръцко-българските подкомисии по изпълнение на спогодбата „Моллов-Кафандарис“ (1927–1930). Преподавател по турски език
в СУ (1936–1968); старши преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“ (1951);
сътрудник в Института за българска история при БАН.

Автобиографии (1953–1971).
Дипломатически паспорт на Гълъб Гълъбов (1921); заповеди и удостоверения
от МНП, МВРИ, МП, Филологическия факултет при СУ, БАН за назначаване на
работа и за възлагане на преводи (1931–1957); дописка във в. „Работническо дело“
за награждаването му с орден (1962).
Изследване от Гълъб Гълъбов „Езикът на историческите документи в съдебните
регистри (сиджили) на софийските кадии от ХVІ–ХІХ век“; статии за поземлените
отношения в Османската империя, за еснафските сдружения през Възраждането, за
съхраняваните турски документи в ОДА – Бургас и др. (1939–1965); сборници с турски документи за политическите затворници в Одрин 1903–1904 г., за историята на
Карлово, поговорки и др. в съставителство и превод от Гълъб Гълъбов (1936–1965);
разчетени и преведени фермани за строеж на църкви, закони, берати, протоколи на
софийските кадии, тапии за владение на мирийски земи и други от XVI–XVII век, за
дейността на революционните комитети; рецензии и критични бележки за многотомната „История на България“, за изследвания от Вера Мутафчиева, Бистра Цветкова,
Димитър Шалев, Н. Г. Бенев и др.; библиографии; тетрадки с бележки на Гълъб
Гълъбов по турски и арабски език, за историята на Османската империя, за турската
литература, за Илинденско-Преображенското въстание и др. (1937–1962); доклади от
Гълъб Гълъбов до МВРИ за политическото и икономическото положение в Турция
(1946); календарни планове на лекциите му; протоколи от заседания на Комисията за
издирване и превеждане на турски извори за българската история; планове за научно-изследователската дейност на Катедрата по турска филология и др (1951–1964).
Статии и студии от проф. Емил Боев, проф. Страшимир Димитров, проф. Борис
Недков, Стоян Ив. Стоянов и др. за социално-икономическото развитие на Османската
империя, за турските диалекти в Родопите и др. Фермани, закони, кануннамета, мазхари, списъци на населението, преведени от Борис Ачков, Вера Мутафчиева, Бистра
Цветкова, Димитър Шалев (1923–1962).
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Писма от и до Гълъб Гълъбов и Ат. Хр. Аянов, Стоян Венев, Г. Джумалиев,
Херберт Дуда, проф. Александър Матковски, проф. Николай Тодоров и др. за
състоянието на ориенталистиката в България, за новоиздирени и публикувани
документи (1958–1963) и др.

ГЪЛЪБОВ, КОНСТАНТИН СПАСОВ (1892–1980)
Ф. 1753К, 1 опис, 1002 а.е., 1892–1980
Роден 1892 г. в Перущица, умира 1980 г. в София. Завършва славянска филология в
СУ, история на изкуствата и философия в Кил и Гьотинген, Германия (1915). Германист,
преводач, писател, публицист. Доктор по философия на университета в Кил (1965). Редовен
лектор, доцент, професор в Катедрата по немска филология при СУ (1922–1962).

Автобиография.
Кръщелно свидетелство на Константин Гълъбов; задграничен паспорт (1925);
заповеди и писма от СУ за назначаването му за редовен лектор, доцент, професор
(1922–1965); грамоти и златен диплом за докторат (1965); родословна таблица на
Константин Гълъбов; некролози, надгробни речи (1980). Творческа биография.
Лекции от Константин Гълъбов по стара немска литература, за старата германска поезия, за развитието на индоевропейските езици, за развитието на модерната
немска драма, за влиянието на славянските езици и др.; учебник по историческа
граматика на немския език; речници; монография от Константин Гълъбов „История на въстанието в Перущица – април 1876“ (1940); сборник статии „Зовът на
родината“ (1930); студии, очерци, статии, есета, интервюта за немската култура
и литература, за европеизирането на българската интелигенция, за декадентската
поезия в България, за експресионизма, за пансимволизма, за основаването на литературния кръжок „Стрелец“ и неговия орган в. „Изток“, за Иван Вазов, Йохан
В. Гьоте, Николай Райнов, Петко Р. Славейков, Пенчо П. Славейков и др.; роман
„Гологаниада“; сборници с хумористични разкази „Хуморески“; разкази и стихотворения, публикувани в сп. „Вяра и сила“, сп. „Хиперион“, в. „Балкански новини“
и др.; поема „Грета“; доклади и сказки за чествания на Йохан В. Гьоте, Хайнрих
Хайне, Герхарт Хауптман и др. Библиография (1905–1961); рецензии от Константин
Гълъбов на произведения от Атанас Далчев, Димчо Дебелянов, Йордан Йовков,
Анна Каменова, Ангел Каралийчев, Фани Попова-Мутафова, Добри Немиров,
Емануил Попдимитров и др.; на изследвания от Стела Петрова и Стефан Станчев
(1952); договори на Константин Гълъбов с ДИ „Народна младеж“, ДИ „Наука и
изкуство“ и др. за издаване на медицински речник, на литературно-исторически
очерци, книги на немски език и др. (1946–1969); планове, програми, изложения,
доклади, протоколи от заседания на Катедрата по немски език при СУ; информации,
доклади от Константин Гълъбов за работата и състоянието на катедрата (1949–1955).
Писма до Константин Гълъбов от Тодор Влайков и Георги Бакалов с мнение
за статиите му (1909); от проф. Асен Златаров по литературно-философски проблеми (1911–1932); от Ерих-Мария Ремарк, Александър Рода-Рода, проф. Михаил
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Арнаудов, Боян Болгар, Христо Борина, Г. Кайзерлинг, Михаил Кремен, проф. Димитър Михалчев, Димитър Пантелеев, Стилиян Чилингиров и др. поети и писатели
по литературни въпроси (1928–1959); от и до Константин Гълъбов и Института
по български език при БАН за издаването на „Немско-български фразеологичен
речник“; до издателствата „Хр. Г. Данов“ и „Българска книга“ за отпечатването на
негови научни изследвания и др.
Рисунки с молив и масло от Константин Гълъбов.
Снимки на Константин Гълъбов със семейството му.

ГЪЛЪБОВ, ТОДОР ХРИСТОВ (1870–1935)
Ф. 788К, 1 опис, 240 а.е., 1884–1945
Роден 1870 г. в Цариград, умира 1935 г. в София. Стенограф. Писар и регистратор в Софийския съд, помощник-стенограф и началник на Стенографското бюро при НС (1889–1923).
Доцент по стенография в СУ (1923–1929); директор на Българския стенографски институт
(1926–1935). Редактор и издател на в. и сп. „Бързопис“ (1893, 1906–1907), на „Стенографско списание“ (1924–1926). Председател на дружествата „Габелсбергер“, „Бързопис“ и на
Съюза на ученическите стенографски дружества.

Автобиография.
Свидетелства на Тодор Гълъбов от Калоферското средно училище (1884,
1903), диплома от І български стенографски събор (1892); удостоверение и грамота за участието му в Сръбско-българската война и за удостояването му с орден за
граждански заслуги (1886–1895); удостоверения и заповед от Софийския градски
мирови съд, V ОНС, МНП за назначаването му на работа (1889–1935); некролози,
съболезнователни писма от НС, УС на Съюза на ученическите стенографски дружества, Съюза на чешките стенографи; статии и съобщения за живота и дейността
му, публикувани в сп. „Стенографски листи“, в. „Мир“, в. „Стремеж“ и др. (1935);
покана от дружество „Антон Безеншек“ за организиране на паметна вечер в негова
чест (1945).
Учебни пособия от Тодор Гълъбов: „Кратка стенографска енциклопедия“,
„Учебно помагало по стенография“, „Граматика по стенография“ и др.; стенографски дневници от сесии на XIX и XXV ОНС; устави, окръжни на дружествата
„Габелсбергер“ и „Бързопис“, на Съюза на ученическите стенографски дружества
и др.; афиши, позиви на УС на Стенографските дружества в България, правилници
за набиране на стенографи, учители по стенография и за тяхното усъвършенстване
др.; учебни помагала, писания, брошури, реферати, статии и съобщения за стенографското движение в България, за подобренията в българската стенография и за
нейното преподаване в училищата, за видни български и чужди стенографи и др.
(1903–1935).
Писма от и до Тодор Гълъбов и Христо Атанасов, Доминик Безеншек за
набавянето на учебници, за публикации и чествания (1932, 1934); до Рене Авет,
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Александър Годе, Карл Ланг и др. за обучението по стенография, за абонамент
и разпространение на стенографски списания, за организиране на срещи на стенографски дружества, за чествания и др. (1910–1935); от Алфред Кунев, Агрир
Мумджиев, от стенографските служби при Френския и Югославския парламент,
Интернационалния стенографски институт в Дрезден, от представители на стенографски бюра в чужбина, редакции на списания в Германия, Италия, Франция,
книжарници и дружества за публикации, участие в конференции, за изработването
на клавиатури и закупуване на пишещи машини (1905–1935); писма и покани от
чехословашкия и югославския юбилейни комитети, от български и чуждестранни
дружества за отбелязване 80-та годишнина на Антон Безеншек (1934).
Снимки на Тодор Гълъбов с ученици-стенографи; на проф. Франко Магдич и др.

ГЪЛЪБОВА, СНЕЖИНА КОНСТАНТИНОВА (1931–)
Ф. 663, 2 описа, 27 а.е., 1899–1978
Родена 1931 г. в София. Завършва театрознание. Театровед, уредник в музея на Народния театър.

Автобиографични сведения (1978).
Бележки от Снежина Гълъбова за репертоара на Народния театър по години и
режисьори от 1903 до 1972 г.; за постановки на Антон Страшимиров; библиография
за Народния театър за периода 1899–1944 г.
Студии и статии от Снежина Гълъбова: „За развитието на българската драматургия през първите четири десетилетия след Освобождението“, „Вазов на сцената
на театъра 1956–1970 г.“, „Пътят на реализма в творческата дейност на Народния
театър“ и др. за идейно-естетическите насоки в репертоара, за постановки от френски автори; очерци и бележки за Христо Ганчев, Атанас Кирчев, Мария Канели,
Константин Кисимов, Елена Снежина, Петър Стойчев и др.; отзиви за театрални
постановки. Доклади за 75-та и 80-та годишнина от основаването на Народния
театър (1958–1973).
Снимки на Гено Киров, Вера Игнатиева, Любомир Кабакчиев, Асен Найденов,
Сава Огнянов, Райна Кабаиванска, Юлия Винер, Никола Николов, Стоян Попов,
Ана Стаменова в роли (1958–1973).
„Български търговски вестник“ (1899); сп. Училищен преглед“ (1903).

ГЪРДЕВ, АТАНАС ГЕНОВ (1896–1964)
Ф. 1130К, 2 описа, 19 а.е., 1923–1960
Роден 1896 г. в Стара Загора, умира 1964 г. в София. Завършва Държавното музикално
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училище в София (1920) и Пражката консерватория (1929). Музикант. Учител по пеене и ръководител на детска китка „Родни звуци“ в Стара Загора (1920–1923). Фаготист в Народната
опера (1929–1937) и в Царския военен симфоничен оркестър (1937–1942). Преподавател по
фагот и тромпет (1932–1962); професор (1947), ректор на БДК (1947–1948).

„Животоописание на професор Атанас Генов Гърдев“.
Грамоти на Атанас Гърдев от V световен фестивал на младежта и студентите
и от НС (1953, 1960).
Бележки от Атанас Гърдев за български хорови, камерни и солови изпълнения
в Чехословакия, за български музиканти чешки възпитаници, за Студентския интернационален певчески хор в Прага и др.; нотен текст от Атанас Гърдев на химна
на гимназията „Св. Кирил“ във Велико Търново (1930); програми от музикални
продукции на негови студенти (1949, 1957); партитури.
Писма до Атанас Гърдев от детска китка „Родни звуци“ за избирането му за
неин почетен член (1924); от Илия Кръстеняков, Борис Стоянов и др. за съвместни
творчески изяви (1941–1948).
Снимки на Атанас Гърдев с детска китка „Родни звуци“ (1923); със Студентския
интернационален певчески хор в Прага (1928); с Разградския симфоничен оркестър
(1946) и др.; снимки на Любен Владигеров, Панчо Владигеров и др. (1928–1953).

ГЪРЧЕВ, ИВАН СЛАВОВ (1908–1954)
Ф. 1003К, 1 опис, 127 а.е., 1927–1963
Ф. 664, 1 опис, 38 а.е., 1904–1954
Роден 1908 г. в София, умира 1954 г. Завършва журналистика, театроведство и германистика в Берлин (1940). Журналист, театровед. Репортер във в. „Последна позиция“, в.
„Празнични вести“; редактор на в. „Младежки новини“, в. „Днес“; зам.-главен редактор на
в. „Устрем“ в Белград; сътрудник на сп. „Златорог“, сп. „Славяни“ и др.

Студия от Иван Гърчев „Богомил Андреев“ (1939); бележки за постановки на
Народния театър по години и режисьори през периода 1904–1943 г.; биографични
сведения за артистите Никола Гандев, Любомир Золотович, Шенка Попова, Димо
Сяров, Елена Кирчева и др.; програми от постановки на Народния театър; афиши
от Дома на изкуството – Пловдив и др. (1904–1945) (ф. 1003К, ф. 664).
Изказвания от Ангел Каралийчев, Димитър Бабев, Иван Грозев, Емануил Попдимитров, Борис Йоцов, Константин Мутафов и др. за отношението на българската
общественост към писателите, за седмицата на българската книга, за причините
довели до упадъка на българската художествена литература; спомени на Николай
О. Масалитинов за Иван Г. Димов (1947) и др. (ф. 1003К).
Писма до Иван Гърчев от Славчо Ангелов с мнение за книгата му за артиста Богомил Андреев (1945); от Любомир Божинов за спирането на в. „Днес“ и
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в. „Вечер“ (1944); от проф. Александър Бурмов за живота си във Виена (1940);
от Константин Бърнев за успеха на изложбата му в Мюнхен, за концерт на Васко
Арабаджиев и др. (1940–1943); от Владимир Василев за отпечатване на кореспонденциите на Иван Гърчев за театъра в Германия (1941); от Змей Горянин, Атанас
Душков, Петър Завоев, Георги Константинов за сътрудничество и публикации
(1939–1963); от Вера Игнатиева със спомени за Гено Киров и Марта Попова, за
първите ѝ представления в театър „Сълза и смях“, за организиране на юбилейни
чествания и др. (1960–1963) (ф. 1003К).
Снимки на Иван Вазов, Евгения Марс, Адриана Будевска, Христо Ганчев, Сава
Огнянов и др. (1908, 1920) (ф. 664).

ГЮЗЕЛЕВ, ИВАН НЕДЕВ (1844–1916)
Ф. 971К, 1 опис, 14 а.е., 1879–1944
Роден 1844 г. в Габрово, умира 1916 г. в София. Завършва Херсонската духовна семинария в Одеса (1867) и Физико-математическия факултет на Новорусийския университет
в Одеса (1871). Математик, държавен деец. Учител в Габровската гимназия (1871–1876);
председател на Върховната сметна палата (1880–1894); редактор на сп. „Задружен труд“
(1902–1906). Депутат в Учредителното събрание (1879); министър на народното просвещение (1880).

Автобиографии.
Указ на император Александър II за награждаването на Иван Гюзелев с орден
„Св. Станислав“ (1879); смъртен акт и некролози (1916). Очерци и спомени за живота и дейността му от Славчо Васев, проф. Димитър Михалчев, Мария Хаканова
и др. (1932–1944).
Изследвания от Иван Гюзелев: „Основите на геометрията“, „Светът като продукт на съзнанието“, „Абсолютното съзнание“ (1907–1942).
Снимки на Иван Гюзелев; със семейството му (1880–1916).

ГЮЗЕЛЕВА, ОЛГА ИВАНОВА (Олга Иванова Орлова) (1881–1972)
Ф. 1010К, 1 опис, 7 а.е., 1912–1957
Родена 1881 г. в София, умира 1972 г. в Казанлък. Учи пеене и пиано в Дрезден. Оперна
певица. Една от основателките на Оперната дружба в София (1908). Концертираща артистка;
артистка в Народния театър (1917–1918); преподавателка по пеене и пиано.

Спомени от Олга Гюзелева за последните дни на Пенчо П. Славейков в Италия
(1957) и за създаването на Софийската опера; бележки за артистичната ѝ дейност.
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Снимки на Олга Гюзелева (1912,1918); с Адриана Будевска (1912); на Стефани
Гюзелева – майка.

РОДОВ ФОНД ГЮМЮШГЕРДАН (ок. 1768–1932)
Ф. 161К, 4 описа, 5694 а.е., 1806–1921
Атанас Хаджидимитриу Гюмюшгердан – баща (ок. 1768–1838)
Роден ок. 1768 г., в с. Шейтанкьой, Пловдивско, умира 1838 г. в Пловдив. Майстор
абаджия, предприемач за производство, боядисване и търговия с аба и шаяк.

Михалаки Атанасов Гюмюшгердан – син (ок. 1800–1880)
Роден ок. 1800 г. в Пловдив, умира 1880 г. в Пловдив. Организира разпръсната манифактура в Пловдивско и Родопите, доставчик на платове на турската армия; фабрикант,
земевладелец, основател на търговска фирма „Михалаки и Димитраки Гюмюшгердан“ в
Цариград, с кантори във Виена, Лондон, Букурещ и др. Собственик на вълнено-текстилната
фабрика в с. Дермендере, Пловдивско (1847).

Мариора Хаджидимитриу Ахланли – съпруга (?–1888)
Умира 1888 г. в Пловдив, съоснователка и председател на гръцкото женско дружество
„Евридики“ в Пловдив.

Димитраки Атанасов Гюмюшгердан – син (?–1855)
Убит през 1855 г. в с. Дермендере. Съдружник в търговската фирма „Михалаки и
Димитраки Гюмюшгердан“. Съпруг на Харитина Салчо Чомакова.

Георги Атанасов Гюмюшгердан – син (?–1892)
Умира 1892 г. Управител на кантората в с. Читак. Съпруг на Теопи Т. Чалоглу.

Атанас М. Гюмюшгердан – внук на Атанас Хаджидимитриу Гюмюшгердан (?–1906)
Умира 1906 г. Учи в търговските академии в Женева и Виена. Съветник в Пловдивската
префектура (1879); анхиалски представител в Областното събрание на Източна Румелия,
испански вицеконсул в Пловдив (1892–1895).

Димитър М. Гюмюшгердан – внук на Атанас Хаджидимитриу Гюмюшгердан (1862–1932)
Роден 1862 г. в Пловдив, умира 1932 г. в Атина. Испански вицеконсул в Пловдив
(1895–1920).

Екатерина М. Гюмюшгердан – внучка на Атанас Хаджидимитриу Гюмюшгердан
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Съпруга на Георгиос Аргириу Коюмджиоглу, представител на фирмата „Михалаки и
Димитраки Гюмюшгердан“ във Виена.

Ралу М. Гюмюшгердан – внучка на Атанас Хаджидимитриу Гюмюшгердан
Съпруга на Григориос Гарофалидис, управляващ кантората на Михалаки Гюмюшгердан в Цариград след 1855 г.

Теопемпти М. Гюмюшгердан – внучка на Атанас Хаджидимитриу Гюмюшгердан
Съпруга на Кириакос Д. Мичора, пловдивски търговец.

Полици на Атанас Гюмюшгердан (1831–1832).
Дневник на Димитраки Ат. Гюмюшгердан за работа на кантората в Цариград
(1852); възпоминателна реч от митрополит Хрисант Пловдивски (1856); удостоверение за наследството на Харитина Салчо Чомакова – съпруга (1860).
Протести от Михалаки Ат. Гюмюшгердан за неспазени договорни условия
(1860); изложения до Гръцкото вицеконсулство в Пловдив и Гръцката легация
в Цариград срещу Михалаки Ат. Гюмюшгердан и решения на арбитражния съд
към Пловдивското вицеконсулство (1860–1861); бележници и завещание (1877).
Данъчни листове, застраховки, облигации, ипотеки, пълномощни; разписки за
взети и дадени с и без лихва пари; чекове за изплатени от Имперската отоманска
банка суми (1874–1891); полици на братя Атанас и Димитър М. Гюмюшгердан от
Обединено дружество „Национала“ – Букурещ, дружествата „Балкан“, „Юнион“
и др.; сметки извлечения от БНБ, Търговско-индустриалната банка; платежни нареждания, товарителници, фактури, съдебни призовки и др.; декларации за имотно
състояние; описи на недвижимите имоти на фамилията, скици и планове на сгради
(1856–1917); разписки и сметки за продажби на недвижими имоти (1887–1897);
тефтери с лични и домакински разходи; визитни картички.
Съдебни решения по делото с Филипос Д. Паласкис, със селяни от с. Мулдава,
Пловдивско и др. за осъждането на Михалаки и Димитраки Ат. Гюмюшгердан и
техните наследници за неизплатени полици, както и на техни длъжници (1878–1894).
Протоколи от търговски съд за уреждане спорове между Георгиос Коюмджиоглу
и Власиос Димитриу (1859–1864) и др.
Договори за откупуване на десятъка, рюсумата, беглика, гюмрука в Пловдивска, Пазарджишка, Ахъчелебийска, Казанлъшка, Чирпанска и Хасковска кази
(1849–1867); за откриването на търговска къща в Лондон, на търговско предприятие
за зърнени храни в Браила, за доставки на брашно за I руска армия, за участие в
Узунджовския панаир и др. (1856–1878); с работници за назначаването им във фабриката в Дермендере, на учители и др. (1847–1889); баланси, сметки, квитанции за
даване под наем на магазии, дюкяни, работилници, земеделски земи в Пловдивско,
Пазарджишко и др. (1859–1893).
Справки за търговските връзки на фирма „Михалаки и Димитраки Гюмюшгердан“; за цените на строителните материали; разходи за закупени и превозени
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машини от Виена, Ливърпул (1847–1862), за превоз и мито на стоки за и от Цариград.
Тефтери, баланси, разписки, фактури, платежни нареждания, писма на търговските кантори в Цариград, Пловдив, Читак и др. за откупените данъци от турското правителство, със сведения за събирането и изплащането им по селища; за
доставката на вълна, за манифактурното и фабрично ушиване на аби, ямурлуци,
панталони, килими, чували и др. текстилни изделия, с бележки за използваните бои
и технологията при изработването им; за доставките на турската армия и натрупаните лихви от доставките за Турското военно министерство. Приходно-разходни
книги за продажбата на селскостопански продукти: розово масло, кожи, дървен
материал и други; сметки от търговски агенти във Виена, Родосто, Ески Шехир,
Ниш, Битоля, Одрин и др.; от приходите и разходите на стопанствата в с. Дермендере, с. Мечкюр със сведения за местонахождението на обработваните ниви, лозя,
овощно-зеленчукови градини с приложени поименни списъци на работниците по
професии и заплащане; описи на инвентара и наличната в складовете продукция
по години; разходи за поддръжка и ремонт; за приходи от наем на работилници,
къщи, бакалници, магазии, от продажба на недвижимо имущество (1806–1882); за
изразходвани средства по построяването на училище „Димитраки Гюмюшгердан“ в
Пловдив (1856), за поддръжката и подпомагането на гръцкото образование в Пловдив, Пазарджик и др.; на пловдивските църкви „Св. Димитър“ и „Св. Параскева“,
на манастири, болнични заведения; за благотворителни цели (1806–1897).
Преписки между канторите в Цариград и Пловдив за получени и изпратени стоки, за откупени и събрани данъци, за реализирани сделки и разплащания
(1851–1873); с фирмата „Шагуни“, кантората „Братя Коюмджиоглу“ във Виена,
Георги М. Гюмюшгердан, Костаки и Яковос Ахланлис, Костаки Богазлъ, Григориос
Гарофалидис, Никола Вл. Чалъков и др. управители на канторите и стопанствата
в Цариград, Пловдив, Дермендере, Читак, Пазарджик, с комисионери и търговски
представители в Османската империя и в Европа за закупуване и препродаване
и даване под наем на имоти, стока, за поправка на воденици, разплащания чрез
хавалета, за изпълнени и подновени договори с Турското военно министерство, за
конкуренцията на фабриката в Сливен, за панаирите в Узунджово, Ески Джумая,
за трудностите при събирането на дългове и др. (1849–1880); с Емануил Фотиос
и Йоанис Алтъналмазис, Цвятко Узунов за препродажба на зърно в Европа, за
строежа на жп линия Одрин–Дедеагач, Одрин–Пловдив; писма от Октав Бернар,
Александрос Балис, братя Робеви, братя Папазоглу във Виена и др. за изпратени
стоки от Марсилия, за закупени платове от Англия; с Гаврил А. Моравенов, Лука
Моравенов, Георги Т. Чалоглу, Тодор Вл. Чалъков, Никола Вл. Чалъков, техни наследници и сродници за уреждане на сметки по прекупуването на данъци, сключване на договори, даване под наем, разплащания чрез полици и др. (1839–1892);
преписка с Гръцкото вицеконсулство в Пловдив за уреждане на наследства; писма
от бояджийски и абаджийски еснафи, от първенци на Пазарджик, Карлово, Хасково, Калофер за отсрочване на сделки, неустойки по договори, отпускане на заеми,
уреждане на спорове и др.
Писма до Михалаки Ат. Гюмюшгердан от Власиос Скорделис и Михаил А.
Владос за развитието на българския църковен въпрос и отношението на Великите
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сили към него (1857–1869); от Кириакос Д. Мичора за църковните борби в Пловдивската епархия и поставянето на българския въпрос за разглеждане пред Високата
порта (1865–1870); от митрополит Дионисий Критски за основаната от Михалаки
Ат. Гюмюшгердан стипендия (1866); от митрополит Кирил Одрински и Ат. Зосиадис
за гръцко-българските борби в Хасковската каза и обучението в гръцките и българските училища (1858–1872); от архимандрит Никодим от с. Куклен, от жители
на Станимака, с. Лозен и др. за освобождаване от ангария, за насилие от страна
на местната власт, за злоупотреби на служители, освобождаване на затворници и
др. (1848–1880); от Димитриос Теофилидис, гръцки издателства и редакции за обществено-политическите промени в Гърция, за абонамент и изпращане на книги;
от учители за откриване на училища и за тяхното подпомагане, за назначаване на
персонал и др.; от дружество „Евридики“ за създаването на женски дружества в
Тракия и тяхното подпомагане (1870); от църковни настоятелства за съдействие
при построяването на църкви.
Заповеди за назначаването на Атанас М. Гюмюшгердан за съветник в Пловдивската префектура и за почетен испански вицеконсул (1879–1892).
Писма от и до Атанас М. Гюмюшгердан и Мариора Ахланли – майка, Михалаки – баща, Димитър М. Гюмюшгердан – брат за следването и пътуванията му
в Европа, за провеждането на Узунджовския панаир, препродажбата на стоки, за
стопанисването на имотите и др.; от Гаврил Кръстевич за разпределяне бюджета
на училищата в Бургаски окръг, за земеделското изложение в Пловдив (1885–1892);
от кметовете на Анхиало, Созопол, Несебър за гръцко-български разпри, за разхищаването на общински средства и др. (1884); от митрополит Григорий Анхиалски
за отделянето на гръцките от българските училища и освобождаването на гърците
в града от военна повинност (1884–1886); от А. Вершин по проекта за електрифицирането на Пловдив (1900–1901); от Компанията по експлоатация на железниците
за отдаване гора под наем и др.; преписка с испанския пълномощен министър в
Цариград за обществено-политическото и икономическо положение в България, за
индустриалното изложение в Русе; отчети за дейността на Испанско вицеконсулство
в Пловдив (1891–1895).
Писма от и до Димитър М. Гюмюшгердан и брат му Атанас за смъртта на митрополит Панарет Пловдивски, за назначаването на Иван Хаджипетров за министър
на финансите; от испанския пълномощен министър в Цариград за броя на евреите в
София (1897) и на румънските поданици в България (1916), за холерата в България
(1918); от испанския консул в София, консулското тяло в Пловдив и др. за служебни
промени, за смъртта на гръцкия крал Георг I (1913), за убийството на ерцхерцог
Франц Фердинанд (1914), с покани за чествания; от префекта на Пловдив за промени в областното управление, за смъртта на принцеса Клементина Орлеанска и др.
Писмо от монасите на Бачковския манастир до Цариградската патриаршия за
отпускане на помощи (1853); завещания на йеромонах Никодим от с. Куклен, на
Ставрос Козмас и др.; брачни договори; договори за попечителство над сираци,
вдовици, за зестри на слугини; рецепти и др.; бележки за цените на стоките, за
курса на европейските валути, приравнени към гроша, за лекарски визити. Законопроекти и доклади от Областното събрание на Източна Румелия; бюджет на
учебните заведения в Несебър (1885–1886). Паспорти, пътни листове, издадени от
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испанското вицеконсулство в Пловдив и от испанското консулство в София; списъци
на румънски поданици, живеещи в България и на интернирани румънци от Битоля
(1891–1921). Албуми с испански народни песни и танци; партитури, гръцки книги,
учебници и речници, вестници, списания, издадени в Атина, Виена и Лайпциг;
устави на просветни дружества; литографии, реклами на европейски фирми.
Снимки на Михалаки Ат. Гюмюшгердан; на синовете и племенниците му и
на др. членове на фамилията.

ДАВИДОВ, ИВАН СТЕФАНОВ (1916–)
Ф. 719, 1 опис, 15 а.е., 1963–1980
Роден 1916 г. в Кюстендил. Завършва право в СУ. Юрист, адвокат (1945–1947); юрисконсулт в „Металимпорт“ (1948–1952); главен секретар на Българската търговска палата
(1953–1978); търговски представител в Триполи (1968–1972). Член на СБЖ.

Автобиография (1980).
Справки и отзиви в съветския и кубинския печат и снимки от гостуването в
Москва и в Хавана на изложбата „България строи социализъм“ (1963–1965).

ДАЙСКИ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ (1904–1994)
Ф. 2028К, 1 опис, 44 а.е., 1939–1993
Роден 1904 г. в София, умира 1994 г. Завършва медицина в Загреб (1929). Лекарбалнеолог. Специализира в Германия и Чехословакия (1932–1935). Участъков лекар в с.
Калково, Софийско и с. Горна Василица, Софийско (1930–1932), завеждащ сезонна банска
служба в курорта Солудервент, управител-лекар на банята „Овча купел“ и ръководител
на Института по балнеология и физиотерапия (1942–1944), референт-ръководител при
Санаторно-курортно управление и началник на Научно-изследователския институт по
курортология и физиотерапия (1946–1947), завеждащ физиотерапевтично отделение в
Първостепенна окръжна болница – София (1947–1950), завеждащ секция по балнеология
при Научно-изследователския институт по курортология и физиотерапия (1952–1968).
Професор. Председател на научната секция по балнеология и климатология при Съюза на
здравните работници при ЦСПС, секретар на Балнеоложкото научно общество в Москва.

Удостоверения, грамоти и орденски книжки за награждаване (1959–1984);
членски книжки от БЛС и СНР (1941–1968); писма, телеграми, адреси, речи по
повод юбилейни чествания на Александър Дайски (1979–1984).
„Ръководство по балнеология“ от Александър Дайски, монография „Лечение
чрез пиене на минерални води“, студия „Слабоминерализирани минерални извори – акратотерми“, статии, работни тетрадки (1939–1993).
234

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

Писма от и до Александър Дайски и д-р Ариен Еверс, проф. Йохан Шаде и др.
за публикуване на трудове по балнеология, покани за сътрудничество и др.; писма
от А. Н. Обросов, З. Паскалев и Любен Телчаров за изпращане на научни трудове,
за участие в дискусии и др.
Снимки от Първия национален конгрес по рехабилитация (1989).

ДАМЯНОВ, ГЕОРГИ (Георги Дамянов Йотов) (1886–1923)
Ф. 1313К, 1 опис, 34 а.е., 1909–1978
Роден 1886 г. в с. Макоцево, Софийско, убит 1923 г. Участник в Първата световна война и началник-щаб на бунтовническата армия по време на Владайското въстание
(1918). Деец на БЗНС; член на УС на БЗНС; народен представител в XIX и XX ОНС
(1920–1923). Ръководител на юнските бунтове в Пирдопско и Новоселско (1923).

Биография на Георги Дамянов от Л. Маринов; „Други сведения за Г. Дамянов“
от Ана Дамянова – дъщеря; стихотворение „На Георги Дамянов“ от Давид Младенов.
Статии в периодичния печат за Владайското въстание и Георги Дамянов (1977–1978).
Спомени от Георги Дамянов „Истината за Септемврийската революция в
България от 17 до 30 септември 1918“ с анализ на събитията от Христо Попов.
Снимки на Георги Дамянов от Балканската и Първата световна войни; с Йорданка Дамянова – съпруга, Ана Дамянова – дъщеря и други родственици (1909–
1923); от конгреси на БЗНС и на чехословашката селска партия (1921–1922); с Райко
Даскалов, Спас Дупаринов, Стоян Омарчевски, Марко Турлаков и др. (1910–1923).

ДАМЯНОВ, ИВАН СТАНЕВ (1900–1983)
Ф. 1280К, 1 опис, 20 а.е., 1949–1960
Роден 1900 г. в с. Габаре, Врачанско, умира 1983 г. Следва в Прага и Дрезден. Архитект.

Проект на авторски колектив с участието на Иван Дамянов за градоустройствено-ситуационен план на работническо селище при дървопреработвателния комбинат
„Г. Дамянов“ (1949); доклади, бележки, таблици, работна програма и изчисления от
Иван Дамянов за изграждането на Димитровград; работен перспективен народностопански план за развитието на селското стопанство, електрифицирането и възобновяването на Добруджа; работен план на Родопския минен басейн (1950–1960).
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ДАНАИЛОВ, ЛАМБИ ВАСИЛЕВ (1905–1976)
Ф. 718, 1 опис, 41 а.е., 1926–1978
Роден 1905 г. в Смолян, умира 1976 г. в София. Завършва Педагогическата гимназия
в Казанлък (1926) и Висшата кооперативна школа. Обществен деец. Учител в Казанлък,
Смолян и в с. Кралев дол, Пернишко. Служител в системата на МНО (след 1944). Преподавател и доцент във ВА. Председател на Тракийския научен институт (1944–1962) и на
Съюза на Тракийските културно-просветни дружества (1962, 1972).

Автобиография (1976).
Зрелостно свидетелство на Ламби Данаилов (1926); присъда за комунистическа
пропаганда (1931); членски книжки от СНР, НТС, БЛРС; поздравителни писма за
70-та му годишнина и награждаването му с орден „НРБ“ (1976); надгробно слово
и спомени от Тодор Брайнов (1978) и др.
Работни бележки и тетрадки на Ламби Данаилов като преподавател по политическа икономия; брошури: „Икономическо сътрудничество“, „Агресията на
американския империализъм и войната във Виетнам“ и др.; статии в печата; доклади, изнесени пред тракийските дружества; рецензии на аспирантски дисертации;
библиография на публикациите му.
Поздравителни писма и картички до Ламби Данаилов от Добри Джуров, акад.
Кирил Братанов и др. (1963–1976); покани за участие в конгреси и конференции
(1966–1971).
Снимки на Ламби Данаилов като учител в Смолян (1925–1928); от участието
му в тракийската народна делегация на Парижката мирна конференция (1946); от
мероприятия на тракийските дружества в България (1946–1972).

ДАНЕВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ (1893–1969)
Ф. 905, 1 опис, 34 а.е., 1902–1947
Роден 1893 г. в София, умира 1969 г. Завършва право в СУ (1919). Участник в Балканската и Първата световна войни. Юрист, адвокат в София (1920–1936); окръжен съветник в
София (1924); директор на в. „La parole Bulgare“ (1936–1937); началник отдел в Дирекцията
на печата при МВРИ (1937–1943); началник на БТА (1943, 1946–1948); съветник по печата
в БЛ в Анкара (1944–1945); адвокат в Дупница (1948–1969).

Биографични бележки за Владимир Данев от Рада Данева.
Доклади, докладни записки, изложения от Владимир Данев до МВРИ за
българо-турските отношения, за финансовото споразумение между САЩ и Англия от дек. 1946 г., за българските задължения към Югославия и Гърция, за уреждането на финансовите въпроси между БНБ и Съюзната контролна комисия и др.
(1945–1947). Опис на документите и книгите в БЛ в Анкара; документи от БГК в
Истанбул със сведения за вътрешната политика на Турция и др. (1944).
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Конвенция на ОН за режима на Проливите (1936); договор за примирие между
България и съюзниците (1945); комюнике от Потсдамската конференция (1945);
устав на ООН (1945) и др. Изложение за разходите, направени от българските
власти за преминаването през страната на репатрираните от Централна и Западна
Европа гърци (1946).
Снимки на Владимир Данев (1912–1943).
Биографични бележки за д-р Стоян Данев – баща от Владимир Данев; телеграми от и до д-р Стоян Данев и българските пълномощни министри за военните
действия през 1913 г.; покани за приеми в Двореца (1902–1912); снимки на д-р Стоян
Данев като ръководител на Прогресивнолибералната партия; със свои съмишленици
(1912–1923); на Рада Данева като милосърдна сестра (1913).
Родословно дърво на Тодор Бурмов – дядо.

ДАНОВСКИ, БОЯН ИВАНОВ (1899–1976)
Ф. 61К, 1 опис, 94 а.е., 1927–1957
Роден 1899 г. в Русе, умира 1976 г. в София. Следва инженерство и музика в Милано
(1919–1921); специализира театрознание в Берлин и Дармщат. Режисьор, театрален педагог.
Основател и ръководител на театрите „Колектив“, „Трибуна“, „Народна сцена“ и на театрална студия „Боян Дановски“ (1936–1937); режисьор в Народната опера, Народния театър,
Държавния сатиричен театър, Плевенския и Русенския театри (1928–1957).

Доклади от Боян Дановски за дейността на Народния театър и за развитието на
съветския театър; разработка на постановката „Княз Игор“; режисьорски планове
и бележки за: „Егор Буличов и другите“, „Тревога“, „Брониран влак“, „Щастие“,
„На лъжата краката са къси“, „Точка първа“; скици за костюми; покани и афиши
от постановки и др.
Писма до Боян Дановски от Живко Ангелушев за живота в затвора преди
9 септ. 1944 (1948); от Славчо Васев за срещи с артисти на МХАТ, за премиерата на
„Под игото“ и др. (1948–1950); от Владимир Василев за определяне репертоара на
Народния театър и за разработване на нови пиеси (1936–1941); от Орлин Василев
с впечатления от театъра в Пекин (1953); от Златан Дудов за интернационалния
филмов конгрес в Базел (1946); от Крум Кюлявков за преработването на драмата
„Първият удар“, за преподаването на режисура в Художествената академия (1957);
от Николай Лилиев за разучаването на пиесите „Живият труп“, „Ветрилото“,
„Маскарад“ от артистите в Народния театър (1935–1938); от Людмил Стоянов за
превода на „Макбет“ (1927); от Антон Страшимиров за пиесата „Вампир“ и за
програмата на Народния театър (1929); от Съюза на френските театри във връзка
с посещението му на ХХІІ международен конгрес на театъра в Париж (1937); поздравителни писма и телеграми.
Снимки на Владимир Тенев, Златина Недева, Кръстьо Сарафов и др.; на сцени
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от пиесите: „Халостник“, „Българи от старо време“, „Дон Карлос“, „Продадена
невяста“, „Както ви се хареса“, „Съдебна грешка“ и др.

ДАНЧОВ, ИВАН ПЕТРОВ (1893–1971)
Ф. 533, 1 опис, 21 а.е., 1893–1968
Роден 1893 г. в София, умира 1971 г. в София. Завършва Военно училище (1912) и Висшето техническо училище в Берлин (1922). Архитект в ГДЖП (1922–1926) и в Архитектурнопроектантско бюро на проф. Станчо Белковски; директор на ЦАПО (1948–1952); преподавател във ВИСИ (1945–1963); професор (1954); ръководител на архитектурен колектив
за изграждане на София (1952).

Кръщелно свидетелство на Иван Данчов; дипломи (1912, 1922); военна книжка (1919); разрешително за свободна практика (1923); имуществени и пенсионни
документи (1968); дипломи, грамоти от Президиума на НС, САБ и др. и поздравителни телеграми за награждаването на Иван Данчов с ордени за военни заслуги,
за архитектурната и обществената му дейност (1918–1965).
Скици от Иван Данчов на паметника-мавзолей на връх Шипка и на проектирани
от него сгради; изследване за сливенската къща и нейната архитектура; отзиви за
творческата му дейност, публикувани в сп. „Архитектура“ и в. „Слово“ (1927, 1968).
Снимка на Иван Данчов.
Акт за раждане и други лични документи на Екатерина Данчова – съпруга
(1941–1952).

ДАНЧОВ, ЮРДАН ИВАНОВ (1871–1956)
Ф. 678К, 3 описа, 259 а.е., 1889–1956
Роден 1871 г. в Сливен, умира 1956 г. в София. Завършва математика в Ганд, Белгия
(1893) и строително инженерство в Цюрих (1901); защитава докторат в Лайпцигския университет (1895). Инженер. Учител в Софийската мъжка гимназия (1895); поддиректор в
ГДЖП (1905–1932). Основател и ректор на Висшето техническо училище в София (1942).

Кръщелно свидетелство и удостоверение за раждане на Юрдан Данчов; зрелостно свидетелство от Пловдивската гимназия (1889); диплома (1901); заповед от
МНП за назначаването му за частен доцент по мостово и пътно строителство (1908);
грамоти за награждаването му от цар Борис III с орден „За граждански заслуги“ и
с офицерски кръст (1929, 1943); удостоверение за членство в СНР (1948).
Дневник (1945); спомени за ученическите и студентските му години, за
обществено-политическия живот в Сливен и Пловдив, за убийството на Стефан
Стамболов, за българските студенти в Германия, за жп строителство в България
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през периода 1905–1913 г., за Балканската и Междусъюзническата войни, за управлението на БЗНС и др. (1952–1955); тефтерчета с карикатури, стихове и разкази.
Монографии, статии, реферати от Юрдан Данчов за историята на жп дело в
България, за законопроекта за уредбата и управлението на БДЖ, за застрояването и
благоустрояването на София, за националното планово градоустройство и развитие
на населените места (1926–1956). Очерк от Юрдан Данчов за откриването на Висшето техническо училище (1942); временни правилници, учебни планове, протоколи от заседания на специалната комисия при Висшето техническо училище за
избор на преподаватели, разпределени по катедри (1942–1943).
Надлъжни профили, ситуационни планове на жп линиите Велико Търново–
Трявна–Борущица; Русе–Търново–София; Радомир–Дупница–турската граница
(1908–1910); Търново–Трявна–Стара Загора; Цариброд–Белово; Червен бряг–Тетевен и др. Монографии и учебници от Борис Марковенски, Борис Денев, Б. В.
Вартоломеева и др. (1945–1946).
Писма от Юрдан Данчов до проф. Михаил Арнаудов с поздравления за назначаването му за министър на просветата (1944); до проф. Христо Попов за назначаването на редовни преподаватели и провеждане на изпити (1944).
Снимки на Юрдан Данчов с близки, с приятели, със състуденти в Германия,
с колеги; от международни конгреси; от заседания на Висшия жп съвет; във Висшето техническо училище; от откриване на жп линии и жп гари и др. (1892–1942).

СЕМЕЕН ФОНД ДАНЧОВИ (1846–1964)
Ф. 740К, 1 опис, 42 а.е., 1874–1952
Георги Попгеоргиев Данчов-Зографина – баща (1846–1908)
Роден 1846 г. в Чирпан, умира 1908 г. в София. Живописец. Работи с Алекси Атанасов
в Араповския манастир (1860–1864). Председател на революционния комитет в Чирпан,
сподвижник на Васил Левски; участник в Руско-турската освободителна война (1877–1878)
и военен кореспондент; окръжен съветник, помощник-кмет на Пловдив (1892); народен
представител в VII и XIII ОНС (1893, 1904–1907).

Никола Георгиев Данчов – син (1878–1964)
Роден 1878 г. в Свищов, умира 1964 г. в София. Завършва славянска филология в
СУ; специализира в Санкт Петербург, Виена и Лозана. Сътрудник на Димитър Благоев в
сп. „Ново време“, на сп. „Мисъл“ (1892–1907); сп. „Български преглед“ (1893–1900), сп.
„Българска сбирка“, в. „Развигор“, в. „Литературен глас“, в. „Литературен фронт“; съавтор
с Иван Данчов в издаването на „Българска енциклопедия“. Член на СБП.

Иван Георгиев Данчов – син (1888–1960)
Роден 1888 г. в Пловдив, умира 1960 г. в София. Завършва френска филология в Нанси.
Лексикограф, дипломат. Служител в МВРИ. Отговорен редактор и съавтор на „Българска
енциклопедия“ (1936)
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Автобиография на Георги Данчов (1898). Биографични бележки „Георги
Данчов-Зографина“ от Иван Данчов (1908).
Писма от Георги Данчов до Никола Данчов – брат, за живота си като заточеник
в Диарбекир (1874–1875); до княз Фердинанд І за нанесен му побой (1894).
Статии в периодичния печат, писма, бележки, използвани при подготвянето
на „Българска енциклопедия“; отзиви и рецензии.
Преписки с БАН, КНИК за второто издание на „Българска енциклопедия“
(1947–1952); с КНИК и Художествената академия за издирване на материалите на
Георги Данчов, предадени на БАН от Никола Данчов (1951–1952).
Снимка на Иван Данчов в Света гора (1927).

ДАСКАЛОВ, АПОСТОЛ ТРИФОНОВ (1907–?)
Ф. 1289К, 1 опис, 35 а.е., 1930–1964
Роден 1907 г. в Плевен. Завършва ДМА (1930); специализира хорово майсторство и
композиция във Виена (1930–1931). Учител по музика, диригент и композитор.

Програми за бенефиса за 10 годишната музикална дейност на Апостол Даскалов (1930).
Оперети от Апостол Даскалов: „Пауново перо“, „Синята скала“, „Лагер в
планината“; музикална пиеса „Обща земя“ (1937–1950); ръководство „Кратък курс
по устна хармоника“ (1962).
Писма до Апостол Даскалов от Людмила Прокопова, Тодор Хаджиев и др. с
отзиви за негови оперети (1949).
Снимки на Апостол Даскалов с ръководените от него самодейни колективи, с
курсисти по устна хармоника и др. (1955–1964).

ДАСКАЛОВ, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ (1903–?)
Ф. 1769К, 1 опис, 24 а.е., 1904–1984)
Роден 1903 г. в Разлог. Завършва Богословския факултет на СУ (1930). Църковен деец,
певец и хоров диригент. Учител по пеене в Духовната семинария в Черепишкия манастир
(1930–1934); секретар на архиерейското наместничество и помощник-диригент в катедралния храм в Бургас (1936–1941); секретар на Струмишко-Драмската епархия (1941–1944);
служител в Църковно-стопанския отдел на Св. Синод, секретар на екзарх Стефан и референт-ръководител в Административния отдел (1945–1962).

Автобиографични бележки (1978).
Статия, бележки и сведения от Димитър Даскалов за младежката революционна
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организация при Цариградската духовна семинария през 1902–1904 г. (1951–1984);
преписки на инициативни комитети за чествания на годишнини на випуск 18 на
Софийската духовната семинария (1960–1975); списъци на завършилите Цариградската духовна семинария през 1904 г. и Софийската духовна семинария през
1925 г. Спомени от Атанас Караянев за Българската търговска солунска гимназия
през 1912–1913 г. (1970); от Манол Хаджиев за участието му в революционния
кръжок при Цариградската духовна семинария (1979); изложение от Александър
Чучулайн „Цариградската духовна семинария“.
Писма от и до Димитър Даскалов и протойерей Георги Николов, Методий
Кусев и руско-англиканското братство „Св. Албан и Св. Сергий“ за участието на
религиозните общности в борбата за мир, за живота на българската емиграция в
Европа и Америка и др. (1960–1974).
Снимки на Димитър Даскалов с възпитаници на Софийската духовна семинария (1960–1975); на участници в революционния кръжок в Цариградската духовна
семинария (1904); на проф. архимандрит Евтимий Сапунджиев (1928).

ДАСКАЛОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ (1870–1937)
Ф. 1678К, 1 опис, 11 а.е., 1904–1933
Роден 1870 г. в с. Хърсово, Разградско, умира 1937 г. Журналист; редактор на в. „Дневни
новини“ (1896), „Напредък“ (1898–1899), „Вечерна поща“ (1900–1914), „Свободна дума“
(1900–1914), „Народен глас“ (1911), „Софийска поща“ (1911–1913); главен редактор на в.
„Независимост“ (1924–1931); издател на в. „Българска звезда“ (1932).

Пътеписи от Петър Даскалов: „Обиколката ми на Македония“, „Писма от Света
гора“; памфлет „Кучетата в Турция“; бележки „В метоха на българската църква“.
Снимки на Петър Даскалов с български монаси в Света гора.

ДАСКАЛОВ, РАЙКО ИВАНОВ (1880–1923)
Ф. 695К, 1 опис, 66 а.е., 1918–1923
Роден 1880 г. в Бяла Черква, убит в Прага 1923 г. Завършва финанси и кредит с докторат
в Берлин. Политически и държавен деец. Един от ръководителите на Владайското въстание
и на Радомирската република (1918). Член на ПП и УС на БЗНС. Народен представител
(1918–1923); министър на земеделието и държавните имоти (1919–1920), на търговията,
промишлеността и труда (1920–1922), на вътрешните работи и народното здраве (1922–1923).
Пълномощен министър в Чехословакия (1923). Организатор на Задграничното представителство на БЗНС; издател на в. „Земеделско знаме“.

Паспорт, препоръчителни писма от чужди легации за пътуванията на Райко
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Даскалов (1918); съболезнователни писма, телеграми, статии в чешкия печат за
убийството му.
Лично тефтерче с бележки за положението на фронта през август-септември
1918 г., за опитите на народните представители да спрат войнишките бунтове, за
обявяването на Радомирската република, за боевете при Владая и за разгрома на
бунтовниците.
Телеграми от Райко Даскалов, главнокомандващ републиканската народна
гвардия и Александър Стамболийски – председател на временното правителство до
окръжните управители в страната, околийските началници, коменданти, кметове за
свалянето на цар Фердинанд І и правителството за провъзгласяването на република,
за извозването към София на отстъпващите войски (1918).
Изложения на българската делегация на Парижката мирна конференция по
проектите за мирните договори (1919); паметна записка от бивши министри на
войната, главнокомандващи армии и началници на дивизии за привеждането на
БА в съответствие с клаузите на Ньойския договор и др.
Преписка на Българското комисарство по репарациите, ноти до Българското
комисарство и правителството, доклад от БЛ в Лондон и други за отсрочка на репарационните плащания и за предоставяне като гаранция на доходите от митниците
и мина „Перник“, за разработения проект за контрол на банковата емисия в страната, за състоянието на БЗБ, за недоволството на Междусъюзническата контролна
комисия от публикуваните статии и речи срещу нея и др. (1919–1922); таблици за
разходите за издръжката на съглашенските окупационни войски 1918–1921 г., на
Контролната и Граничната комисии и Комисията по репарациите и за погасяване
на част от задълженията по мирния договор; изложения на българската делегация
на Генуезката конференция до председателя на Финансовата комисия за бюджета на България и слабата ѝ платежоспособност (1922); рапорт от френския консул
във Варна за заговор срещу правителството от СЗО (1922) и др.
Доклад на Райко Даскалов до МС с искане да се одобри решението на Върховния административен съвет при МВРНЗ за разоръжаването на Врангеловите войски,
за разтурянето на военната им организация и даването им статут на бежанци (1922).
Телеграми до Райко Даскалов от БЛ в чужбина за отношението им към Деветоюнския преврат за арестуването на министри и депутати на БЗНС, за нарастване
на недоволството сред земеделци и комунисти (1923) и др.
Снимки на Райко Даскалов със семейството му; със земеделски дейци; от
събрания, конгреси и мероприятия на БЗНС и МИ; от посещения в чужбина.

ДАЧОВ, АНАСТАС ПЕТРОВ (1899–1978)
Ф. 975К, 1 опис, 42 а.е., 1890–1968
Роден 1899 г. в Добрич, умира 1978 г. Учи в Школата на Е. Едуардова в Берлин. Балетмайстор и постановчик в Софийската народна опера (от 1927). Хердеров лауреат.
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Удостоверения за прослужено време на Анастас Дачов (1925–1928); разрешителни от МНП за ръководене на Детската балетна школа (1936–1939); заповед от
Държавното висше училище за физическа култура за назначаването му за лектор
(1949–1950). Афиши, поздравителни писма и телеграми за 30-годишната му творческа дейност и за награждаването му с орден „НРБ“ (1956, 1959).
Статия и доклад от Анастас Дачов за развитието на съветския балет; доклад
до МНП и до Художествения съвет при Народната опера за необходимостта от
усъвършенстването на българския балет (1951).
Програми от постановки на Народната опера и Народния театър с участието
на Анастас Дачов (1927–1960); от спектакли на Детската балетна школа (1936).
Снимки на Анастас Дачов; със семейството му; в роли от постановки и от
филми (1923–1954); от турнета в Берлин, Москва, Китай и др. (1922–1956); с
възпитаници на Детската балетна школа (1936–1968); снимка на родителите на
Анастас Дачов (1890).

ДЕБЕЛЯНОВ, ДИМЧО (ДИНЧО) ВЕЛЬОВ (1887–1916)
Ф. 60К, 1 опис, 19 а.е., 1906–1948
Роден 1887 г. в Копривщица, убит 1916 г. при Демир Хисар. Завършва І мъжка гимназия в София и ШЗО (1914). Поет, преводач. Чиновник в метеорологична станция (1906);
коректор, репортер на вестници и стенограф в НС.

Заявления, удостоверения и други на Димчо Дебелянов за постъпване на работа
(1906–1914); призовка, изпълнителен лист и писма за налагане запор над заплатата
му (1909–1910); некролог (1916); програма, снимки и други за пренасяне тленните
му останки и откриване на паметник в Копривщица (1934).
Стихотворения от Димчо Дебелянов: „Защо, защо?“, „На сън“, „Сън на Явора“
и др.
Писма от Димчо Дебелянов до Мария – сестра за материалното му положение
и др. (1908–1915); до неустановено лице с интимен характер (1915); от приятели
за живота им в казармата и по лични въпроси (1910–1916).
Илюстрована картичка от Елена до Мария – сестра с поздравления за имен
ден (1948).

ДЕЛИБАШЕВ, АТАНАС ХРИСТОВ (1903–?)
Ф. 57А, 2 описа, 75 а.е., 1903–1981
Роден 1903 г. в с. Костенец, Софийско. Завършва архитектура в Мюнхен (1928). Архитект в БДЖ (1928–1951). Главен асистент (1951–1953), доцент (1953–1957), професор
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и ръководител на Катедрата по промишлени сгради (1958–1970), декан на Архитектурния
факултет във ВИСИ (1961–1964).

Автобиографии (1978, 1981).
Свидетелство за раждане на Атанас Делибашев (1903); диплома (1928); грамоти
и дипломи от НС на ОФ, САБ и други за награждаването му за активна творческа
дейност (1967–1972); поздравителни адреси, писма и телеграми, статии и съобщения
в печата от Георги Арбалиев, Иван Добрев, Лиляна Кожухарова и др. за спечелени
конкурси и за наградени негови обекти (1936–1971).
Проекти от Атанас Делибашев на сгради и на вътрешното им оформление; на
частни вили и къщи; на водна кула и др.; експертизи на обекти във Варна, Бургас,
Пазарджик и София; студии, статии, разработки за проектирането на селскостопански сгради, жп съоръжения, болници и др. (1946–1979); проекти на сгради за
театър в Михайловград, Централна жп гара – София, жп депо и др. (1937–1954).
Писма до Атанас Делибашев от МС, организацията на българските железничари и моряци, ГДЖП и др. за възлагане и утвърждаване на негови проекти за
мебелиране на железничарски културен дом, за включването му в научни комисии
и др. (1938–1963).
Снимки на Атанас Делибашев; с близки и колеги (1921–1961).

ДЕЛИБАШЕВА, РАЙНА ДИМИТРОВА (1909–1979)
Ф. 104А, 1 опис, 34 а.е., 1909–1983
Родена 1909 г. във Велико Търново, умира 1979 г. Завършва архитектура в Берлин
(1933). Архитект, деец на туристическото движение. Стажант-архитект в строително бюро
във Велико Търново (1933–1934); архитект в МТПТ (1940); в проектантската организация
„Транспроект“ (1944–1963).

Автобиография (1960).
Свидетелство за раждане на Райна Делибашева (1909); дипломи и удостоверения за висше образование (1933–1934); грамоти за награждаването ѝ (1968–1974);
преписка между Райна Делибашева и туристическо дружество „Алеко Константинов“ за направено от нея дарение на дружеството и статии в периодичния печат за
дарението (1975–1983); завещание.
Проекти от Райна Делибашева на частни къщи и вили, телефонна работилница и нейното обзавеждане, железничарски дом в Горна Оряховица, магазини и
др. (1943).
Доклади, изказвания и отчети от Райна Делибашева пред отчетно изборни конференции на дружеството „Алеко Константинов“, БТС и др. (1973–1975).
Снимки на Райна Делибашева с туристи (1968–1970).
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ДЕЛИРАДЕВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (1877–1957)
Ф. 526К, 1 опис, 1464 а.е., 1917–1957
Роден 1877 г. в Панагюрище, умира 1957 г. в София. Завършва география в СУ. Писател, публицист, деец на националноосвободителното движение на българите от Македония
и Одринско, организатор на алпинисткото движение. Учител в с. Кованлък, Софийско. Редактор на в. „Пролетарий“ (1905–1908), на сп. „Начало“ (1905–1912), „Стрелочник“ (1906),
„Железничарска борба“ (1906–1907), „Железничарско съзнание“ (1907–1913).

Автобиографични бележки. Биографични сведения за Павел Делирадев от
акад. Михаил Димитров.
Грамоти и писма за награждаването на Павел Делирадев с ордени и медали
за граждански заслуги и удостояването му с Димитровска награда (1937–1950);
пенсионни документи; членски карти от БСД, СНР, БИД, БТС и др.; съобщения в
печата, поздравителни писма, речи и др. за 75-та му годишнина (1954); некролози,
статии в печата, съболезнователни писма и телеграми за смъртта му (1957).
Изследвания от Павел Делирадев: „Пътувания из България“, Т. 5, „По стъпките на Ботевата чета“, „Шипченският проход и неговата епопея“, „Минералните извори в България“, „От Оборище до Костина“ и др.; статии, доклади, сказки за македонското, синдикалното и комунистическото движение, за географското разпространение на планинските ендемични болести, за туризма и физкултурата и др.; рецензии, договори и писма за обсъждане и издаване на негови изследвания.
Картотека със стари наименования на селища и пътища в България, на планински върхове и местности, на термални извори и археологически находища със
сведения за надгробни плочи, надписи, манастири и оброчища, селищни могили,
крепостни стени, за строители на църкви и манастири; библиография на ползваната
литература (1917–1955).
Устави на Софийското македонско дружество, на Първо работническо гимнастическо дружество и др.; протокол на комисия на Институт „Ботев – Левски“
при БАН за издирване лобното място на Христо Ботев; изложение от проф. Христо
Вакарелски до министерството на културата и информацията за направена проверка на Етнографския институт и др. Географски, геоложки и топографски карти
на България.
Писма от и до Павел Делирадев и Андрей Стеколников за експериментално
доказаната хипотеза на Павел Делирадев за силициевата микрофлора като причина
за ендемични заболявания и за работата му върху историческата география на Югозападна и Северна България, за мисията на Петър Парчевич при Богдан Хмелницки
през XVII век (1952–1956); от и до и Хенрик Тума за етимологията на оронимите
Витоша и Ел тепе и др. (1929–1935); до Борис Вапцаров за събитията в Пиринска
Македония и Югославия (1951); до учители за събиране на сведения за Средна гора,
за местни пътища и села; от Николай С. Державин с преценка за изследванията
„Витоша“, „Рила“, „Осогово“ и др. (1933); от В. Рикмерс за наблюденията му по
време на пътуванията из българските планини (1933–1943); от Димитър Шишманов
с предложение за сътрудничество във френско списание (1934); от Христо Борина,
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Христо Вакарелски, Димитър Осинин и други за сътрудничество и по различни
творчески въпроси; от СБП, Географското и Пещерното дружество, Славянския,
Археологическия и Библиографския институти и от редакции за участието му в
комисии, заседания, публикации и др.
Снимки на Павел Делирадев; със семейството си; от чествания; снимки на
исторически и географски обекти.

ДЕЛЧЕВ, ГЕОРГИ (ГОЦЕ) НИКОЛОВ (1872–1903)
Ф. 1938К, 2 описа, 103 а.е., 1886–1971
Роден 1872 г. в Кукуш, убит 1903 г. при с. Баница, Серско. Завършва Солунската
българска гимназия (1888), учи във Военното училище в София. Деец на революционното
движение на българите в Македония и Одринско. Учител в Щип и Банско (1894–1896). Член
на ВМОРО (от 1894), задграничен представител и ръководител на четническия институт
на организацията.

Спомени за Гоце Делчев от Рафаел Камхи, Петър Ацев, Лазар Димитров, Климент Шапкарев, Михаил Чаков, Димитър Мирчев, Антон Страшимиров, Христо
Настев, Никола Ризов, Божидар Божилов и др. (1887–1971); стихотворение „Бързай
млад войводо“ от Христо Силянов, посветено на Гоце Делчев.
Изказване на Гоце Делчев на VІІІ извънреден конгрес на ВМОК (1901); удостоверения, информации, разписки от Гоце Делчев, Марко Секулички, Т. Христов и
др. за получени и изразходвани суми; списък на дейци на ВМОРО, получили суми
от организацията.
Писма от и до Гоце Делчев и Иван Бележков, Никола Зографов, Никола Малешевски, Марко Секулички, Йордан Нацев, Тома Карайовов, Никола Наумов, Ефрем
Чучков, Александър Кипров, Пейо К. Яворов, Туше Делииванов, Димитър Стефанов
за дейността на ЗП и пограничните пунктове на ВМОРО в Лъджене, Кюстендил,
Дупница, Чепеларе, Хебибчево; за снабдяване с оръжие и издръжка на чети, за
уреждане на канали за преминаване в Турция; за отношенията с ВМОК и опитите
му да поеме в свои ръце ръководството на революционното движение в Македония
и Одринско, за акцията на полк. Анастас Янков, за действията на върховистките
чети в пограничните райони, за подготовката и избухването на Горноджумайското
въстание (1902); до Неврокопската митрополия, църковно-училищната община
в Банско, екзарх Йосиф І и др. за приемане на оставката му като главен учител в
Банско; „Из кореспонденцията на Гоце Делчев“ – дешифрирани и коментирани от
Дино Кьосев писма до Гоце Делчев.
Снимки на Гоце Делчев; на баба Дона Ковачева, Васил Ковачев, Ангел Винишки, Коста Мазнейков, Кръсте Краев, Лазар Поптомов, Георги Христов, Т. П.
Тошев, Петър Юруков, Филип Мандов; групови снимки на Милан Делчев, Васил
Кондев, Райчо Спиридонов, Никола Жеков, Кръстю Траянов, Сане Петров, Тодор
Станков, Алфред Христов, Филип Димитров, на участници в конференция на
ВМОК в Кюстендил и др.
246

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

ДЕЛЧЕВ, ХРИСТОС ДИМИТРОВ (1914–)
Ф. 898, 1 опис, 19 а.е., 1934–1984
Роден 1914 г. в с. Драгойчево, Пловдивско. Завършва ветеринарна медицина в СУ.
Ветеринарен лекар в с. Стрелци, Пловдивско и в Първомай (1931–1943); научен сътрудник
във Ветеринарно-хигиенния и контролен институт (1950–1967).

Автобиография (1984).
Обявление на Ректората на СУ за временното изключване на Христос Димитров
(1934); спомен от Иван Бурин за дейността му в БОНСС (1984).
Указания от Христос Делчев за работата на Върховния ветеринарно-хигиенен
и контролен институт (1944); статии и радио-беседи за заразните болести по селскостопанските животни (1946–1947); библиография на публикациите му; рецензии
и изказвания от конкурси за старши научни сътрудници при Висшия институт за
заразни и паразитни болести (1957–1982) и др.
Снимка на Христос Делчев (1984).

ДЕЛЯНОВ, МИНЧО КОЛЕВ (1881–1945)
Ф. 1035К, 1 опис, 42 а.е., 1911–1943
Роден 1881 г. с. Нова махала, Габровско, умира 1945 г. Завършва Лесотехническия
институт в Санкт Петербург (1910). Учител и лесничей; основател на първите горски кооперации (1912); сътрудник на вестници и списания; народен представител.

Доклади, бележки и сведения от Минчо Делянов за естественото и изкуственото подмладяване на горите, за горските разсадници, за консумацията на дървен
материал, за износа на яйца; статии от Минчо Делянов по кооперативни, стопански
и политически въпроси; биографии, бележки, библиографии за артисти, учени и
военни дейци с приложени снимки; бележки за фабриките в Габрово и биографии
на техните основатели и собственици (1911–1943).
Изложения, отчети, доклади, писма от Христо Баев, Георги Попов, началника
на отделението за водите при МЗДИ, ЦУ на Съюза на българските моряци и др.
за горското стопанство „Тича“, за създаването на водни синдикати, за търговското
корабоплаване и увеличаване търговския флот на България, за взаимоосигурителните и спомагателните каси, за намаляването на вносно-износната търговия и
необходимостта от създаването на браншови кооперативни централи, за дейността
на ОСБЗК, за слабости в закона за застраховките, за БЦКБ и др. (1926–1935).
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ДЕНЕВ, БОРИС (Борис Денев Чоканов) (1883–1969)
Ф. 1589К, 1 опис, 18 а.е., 1907–1942
Роден 1883 г. във Велико Търново, умира 1969 г. в София. Учи живопис в Мюнхен
(1910–1913). Художник. Учител в с. Иванча, Великотърновско (1902–1910); доброволец в
Балканската война; художник при МВ (1914–1929).

Биографични сведения за Борис Денев от Надежда Георгиева.
Отчет от Борис Денев за Международната художествена изложба във Венеция
(1942).
Графики с туш от Борис Денев; художествено оформени страници от сп. „Весы“
(1907); снимки на негови картини.
Снимки на Бенито Мусолини и проф. Богдан Филов от Международната художествена изложба във Венеция.

ДЕНЕВ, ПАНАЙОТ ДИМОВ (1883–?)
Ф. 493К, 1 опис, 17 а.е., 1908–1932
Роден 1883 г. във Велико Търново. Завършва право в Загреб. Юрист, политически деец.
Учител (1906–1907); юрист в Плевенската земеделска банка (1908); адвокат (1912–1948).
Член на Радикалдемократическата партия (от 1906); народен представител в XXI и XXII
ОНС (1923–1931).

Партийни книжки на Панайот Денев (1908, 1914).
Протоколи от заседания на Радикалдемократическата, Демократическата и
Обединената народнопрогресивна партия; писма за създаването на Конституционния блок и за свалянето на правителството на БЗНС (1922); декларация на Върховния партиен съвет на Радикалдемократическата партия до НС за обособяването ѝ в
самостоятелна парламентарна група (1922); позив от Найчо Цанов за провеждането
на референдум за съдене на виновниците за националните катастрофи от 1913 и
1918 г. (1922).
Писмо до Панайот Денев от Владимир П. Стаматов за преговори по обединяването на буржоазните партии срещу правителството на БЗНС.
Писма до редакцията на в. „Радикал“ против нападките в правителствения
печат срещу Стоян Костурков и Ангел Стайков (1924).
Снимки на Панайот Денев със Стоян Костурков и Трифон Кунев; от XVII конгрес на Радикалдемократическата партия (1928); на Йосиф Фаденхехт и членове на
ЦК на Конституционния блок, задържани в Шуменския затвор (1922); от окръжна
конференция на радикалите в Русе (1932) и др.
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СЕМЕЕН ФОНД ДЕНКОВИ, НЕНКА И ГАВРИЛ (1895–?)
Ф. 1552К, 1 опис, 39 а.е., 1895–1967
Гаврил Мишев Денков – съпруг (1895–1938)
Роден 1895 г. в с. Локорско, Софийско, умира 1938 г. в Смолян. Завършва Висшето
практическо търговско и индустриално училище в Париж (1923). Служител в БЗКБ. Член
на БЗНС; редактор на в. „Пладне“.

Ненка Владиславова Денкова – съпруга (1897–?)
Родена 1897 г. в Пазарджик. Член на БЗНС. Общественичка. Архивар-писар в БЛ в
Париж (1917–1923); емигрант в Прага (1923–1927).

Кръщелно свидетелство на Гаврил Денков; диплома; брачно свидетелство
(1921); лична карта (1934); открит лист от БЗКБ (1938); смъртен акт и некролози
(1938).
Кръщелно свидетелство на Ненка Денкова; зрелостно свидетелство (1917);
студентска книжка (1917); лична карта (1920); задграничен паспорт (1926); удостоверение от МВРИ за трудов стаж (1945); решение от УС на БЗКБ за назначаването
ѝ на работа (1945); членска карта от БЗНС (1965); доклад за 70-та ѝ годишнина
(1967); жалба и протокол от заседание на Софийския областен съд за наследствената
пенсия на Ненка Денкова (1939).
Семейни снимки (1915, 1924).

ДЕЯНОВ, ИВАН ЛУКОВ (1903–1980)
Ф. 1781К, 1 опис, 64 а.е., 1918–1983
Роден 1903 г. в София, умира 1980 г. в София. Завършва средно образование в София.
Писател, публицист. Колекционер. Издател и редактор на сп. „Фар“. Основател на Музея
на Народната опера в София.

Автобиографични бележки. Биографични бележки и статии от Захари Митев,
Юлия Пискулийска, Светлин Русев, Владимир Свинтила и др. (1980–1983).
Некролози на Иван Деянов (1980). Декларация от Иван Деянов за даряване на
личната му колекция на ОбНС – Панагюрище и дарителско свидетелство от „Фонд
13 века България“ (1982).
Статии, фейлетони и бележки от Иван Деянов (1957, 1963); подбрани афоризми,
анекдоти, поговорки (1918–1980).
Стихотворения от Атанас Далчев, Магда Петканова, Владимир Свинтила;
текстове за песни по музика на Йосиф Цанков.
Снимки на Иван Деянов (1968).
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ДЖИГРЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ (1944–)
Ф. 923, 1 опис, 33 а.е., 1954–1984
Роден 1944 г. в с. Ковачевица, Благоевградско. Завършва Финансово-икономическия
институт „Н. А. Вознесенски“ в Ленинград (1982). Спортен деец (1963–1971); бригадир в
Благоево – Коми АССР (1971–1979); специалист в МГГП (1979–1982); главен специалист
в ОТРЗ на ДСО „Минерал-сувенир“ (1982–1985), председател на ГПП Благоево – Коми
АССР (от 1985).

Автобиографии (1981, 1984).
Дипломи на Васил Джигрев за средно и висше образование (1963, 1982); заповеди за назначаване и освобождаване от длъжност (1971–1980); делегатски карти
от партийни конгреси, конференции и др. (1976–1983); почетни грамоти, значки и
удостоверения за награждаването му (1958–1981).
Есе за Васил Джигрев, публикувано във в. „Герой на нашите делници“ (1982).
Доклади, изказвания, интервюта на Васил Джигрев за новаторските му въведения и успехите на ръководената от него бригада, отпечатани в съветските в.
„Дружба“, в. „Красное знамя“, в. „Новости“ и др. (1974–1983).
Снимки на Васил Джигрев със семейството му, с роднини и близки (1954–1983),
от пребиваването му в СССР (1973–1979); диапозитиви от Фестивала на дружбата
в Усогорск (1977).

ДЖИДРОВ, ПЕТЪР СПИРИДОНОВ (1876–1952)
Ф. 1476К, 1 опис, 129 а.е., 1876–1952
Роден 1876 г. в Щип, умира 1952 г. в София. Завършва право с докторат в Цюрих
(1900). Юрист, обществен и политически деец. Учител (1893–1896); адвокат (1902); министър на правосъдието (1918–1919); председател на Македонската народна банка. Член
на БРСДП (1893) и на Социалдемократическата федерация. Редактор на в. „Работническа
борба“ (1903–1908), сп. „Ново общество“ (1906–1909), сп. „Обществена мисъл“ (1912), сп.
„Социалдемократ“ (1921–1922) и др.

Автобиография. Биографични бележки от Богдан Джидров – син.
Кръщелно свидетелство; диплома; паспорти; писма за адвокатска правоспособност и за съдебен стаж; обвинения, заявления, свидетелства за осъждането му
от „Народния съд“; некролог (1876–1952).
Спомени от Петър Джидров за учителстването му, за студентските му години
в Берлин и Цюрих, за адвокатската му практика, за участието му в Балканската и
Междусъюзническата войни и за обществено-политическата му дейност; бележки
за работата му като министър на правосъдието.
Протокол, писма и други за уволнението на Петър Джидров като учител; писма
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за ангажирането му като адвокат; речи и съобщения в печата за изказванията му
пред НС; бележки по Проектозакона за изменение на наема на здания във време на
война и Закона за трудовата поземлена собственост; предложения на парламентарната група на БЗНС по Закона за санитарно-ветеринарния контрол и др.
Докторска дисертация от Петър Джидров „Полицейска и правова държава
в Германия“ (1900); „Коментари на търговския закон“; брошури: „Демокрация и
фашизъм“, „Пред прага на социализма“, „Империализъм, болшевизъм, социализъм“
и др.; статии и сказки за единството на социалдемокрацията, за идейното и организационно състояние на БРСДП, за държавното устройство, за парламентаризма,
за социалната държава, по македонския въпрос и за положението на българите в
съседните балкански страни, за политиката на Великобритания, САЩ и СССР
(1898–1943); библиографии на публикациите му в българския и чуждия печат. Роман
от Петър Джидров „Освобождение“; драми: „Грехът“, „Под сянката на закона“, „По
широкия път“, „Към висините“, „Три хълма“ и др.
Писма от и до Петър Джидров и Карл Кауцки, Виктор Щайн, Херман Мюлер
и др. за международното положение, за състоянието на социалдемокрацията и за
участието на социалдемократите в управлението и др.; до цар Борис III за политическата обстановка в страната и за проведената среща между Невил Чембърлейн и
Адолф Хитлер; до Петър Габровски и Александър Станишев за освобождаването
на концлагеристи и др.; до Георги Кьосеиванов, Кимон Георгиев, Богдан Филов за
защита правата на българите в съседните държави, за обществено-политическото
положение в България и на Балканите, за интернирането му в Елена и др.; до Тодор Павлов за идейните си възгледи и осъждането му от „Народния съд“; до Невил
Чембърлейн и Йоахим фон Рибентроп за българския национален въпрос и автономия на българите в Македония; до началника на Контрола по печата срещу цензурирането на негови публикации (1918–1947); от Константин Бозвелиев за връзките си
с Димитър Благоев, за смъртта на Цанко Бакалов-Церковски, за българо-немските
отношения, за войната между Германия и СССР ; от Народния театър за поставяне на пиесите му; от македонската политическа организация „Правда“ в Канада по
повод писмото му до Невил Чембърлейн.
Снимки на Петър Джидров; със семейството му, със съученици, състуденти, с
дейци на БРСДП, от фронта при Чаталджа и Цариброд през време на Балканската
война, с парламентарната група на социалдемократите, от мирната конференция
в Стокхолм и др.

ДЖИКОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (1885–1962)
Ф. 1824К, 1 опис, 24 а.е., 1904–1985
Роден 1885 г. в Одрин, умира 1962 г. в София. Деец на революционното и легално
движение на българите от Македония и Одринско. Учител в с. Неокази, Леринско и в с.
Ържани, Охридско. Член на ВМРО; четник; доброволец в Балканските и Първата световна
войни. Член на Комисията за настаняване на бежанците от Македония и Добруджа в Русе;
деец на Илинденската организация в България; председател на Русенското македоноодринско дружество.
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Свидетелство от Охридско-Преспанския митрополит Методий за учителстването на Александър Джиков в Македония (1905); членски книжки от Радикалдемократическата партия (1918) и от дружество „Илинден“ в Русе (1921–1933);
писмо от Комисията за бежанците в Русе за избирането му за неин член (1920);
пълномощно от Илинденската организация за ревизиране на дружествата в Северна
България и доклад за резултатите (1932); спомени за живота и дейността му от Т.
Славчева – дъщеря (1985).
Спомени от Александър Джиков за участието му в революционните борби и
в Илинденско-Преображенското въстание; приветствия към запасните офицери,
към Добруджанската и Илинденската организации.
Писмо до Александър Джиков от Теодор Д. Попов за революционните борби в
Леринско, за участието на баща му и братята му в четата на Марко Лерински (1932).
Снимки на Александър Джиков с офицери и войници през Първата световна
война (1915–1917); на Главното командване на БА и на народни представители от
посещенията им на фронта; на войводата Т. Арсениев (1904), на Иван Момчилов
и др.

ДИКИДЖИЕВА-ИВАНОВИЧ, АНКА ДИМИТРОВА (1899–?)
Ф. 1058К, 3 описа, 205 а.е., 1870–1979
Родена 1899 г. в Мачин, Румъния. Завършва Държавната академия за сценични изкуства
във Виена (1929). Балерина в Софийската опера и в театър „Корона“ (1911–1921); солистка
в „Театър ан дер Вийн“ и в „Бургтеатър“ във Виена и ръководител на частно училище за
ритмична гимнастика (1929); доцент в Народния университет „Винер-Урания“ (1921–1939);
преподавател по художествена гимнастика във Висшето училище за физическа култура в
София (1947–1954).

Автобиография (1948); творческа биография (1958).
Удостоверения и свидетелства на Анка Дикиджиева-Иванович за завършени
курсове на балетното училище на Пешо Радоев и от виенски ателиета и училища;
венчално свидетелство; легитимации и удостоверения за работата ѝ в България;
членски книжки, карти и пропуски от български и чуждестранни артистични организации и театри.
Спомени за родния ѝ град, за детството, за сценичната ѝ дейност, за посредничеството ѝ при получаването на вещи, картини и документи на княз Александър I
Батенберг от графиня Йохана фон Хартенау и изпращането им в България, за Иван
Вазов, за балета и др. Договор на Анка Дикиджиева-Иванович с „Театър ан дер
Вийн“; рекламни материали за ръководеното от нея частно училище по ритмична
гимнастика и от университета „Винер-Урания“; правилник и програми за балетни
продукции на училището на Пешо Радоев.
Сборник от танци и упражнения по художествена гимнастика (1934); брошури и тезиси за студенти по художествена гимнастика (1951); композиция от Тодор
252

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

Хаджиев за пантомима по мотиви от Анка Дикиджиева-Иванович; статия „Балетът
във филателията“ (1974).
Писма от и до Анка Дикиджиева-Иванович и Васил Руков за документите на
Янко Ванков и подготвяната книга за семейство Ванкови (1968–1979); от и до Асен
Стефанов за артистичната ѝ дейност, за колекцията марки „Балетни конкурси“ и
др. (1970–1975); от и до Е. Цубел за интереса ѝ към нумизматиката и др. (1970);
до Петър Куюмджиев за срещата си с графиня Йохана фон Хартенау (1936); до
МНП с молба за разрешение да преподава частни уроци с приложено позволително
(1948–1950); от концертна дирекция „Карл Буковиц“ и дирекцията на „Бургтеатър“
във Виена за участие в спектакли (1924, 1926); от Държавното училище за телесно възпитание и Висшето училище за физическа култура за преподавателската ѝ
дейност (1943, 1948); благодарствени писма от МВ и МНП за направените от нея
дарения и др. (1941, 1943); от Градския училищен съвет във Виена за ръководеното
от нея частно училище.
Снимки на Анка Дикиджиева-Иванович от младежките ѝ години, като балерина, със семейството си и с роднини; на Димитър Дикиджиев – баща и Екатерина Жеку – майка; на Константин Иванович – съпруг; на Доменико Боргезе, Енчо
Браун, Виктор Ковач, Евгения Марс, Пиетро Маскани, Матей Попович; на княз
Фердинанд І с юнкери от Военното училище (1902) и др.; колекция от снимки за
историята на балета.
Лични документи на Димитър Дикиджиев – баща (1882–1922); опис на чеиза
на Екатерина Жеку (1882).
Лични документи на Константин Иванович и писма до него от Симеон Ванков
(1870–1949).
Свидетелства и училищни удостоверения на Ружа Каракашева-Иванович и
писма до нея като директор на частно ръкоделно училище „Успех“ и др. (1897–1905).
Биографични и автобиографични сведения и снимки на Жан и Никола Иванович.

ДИМИТРИЕВ, СТАНЧО ДИМИТРОВ (1866–1913)
Ф. 1798К, 1 опис, 106 а.е., 1887–1985
Роден 1866 г. с. Беброво, Великотърновско, умира 1913 г. Завършва Военното училище
в София (1887) и Висшата военноморска академия в Гринуич (1893). Капитан на кораба
„Симеон“ от Дунавската флотилия (1895); стажува във Франция (1897–1898); помощниккомандир на крайцер „Надежда“ (1898); началник на щаба на флота (1905); капитан I ранг
и командващ военноморския флот (от 1908). Член на българската делегация на ІІ световна
мирна конференция в Хага (1907).

Биография на Станчо Димитриев от Андрей Димитриев – внук (1985).
Диплома на Станчо Димитриев (1887); офицерска книжка от Френската национална флота (1897); служебна характеристика от капитан I ранг Пол Пишон
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(1908); удостоверение от командването на Френския флот за стаж (1898); орденски
грамоти (1888, 1908); некролог и съболезнователни писма (1913).
Рапорти от Станчо Димитриев до МВ за следването си в Англия (1893); до
началника на морската част за строежа и изпитанията на търговските кораби „Борис“ и „България“ и актове от комисията по тяхното приемане (1894); за закупуването на германския кораб „Лорби“ (1896); за клеветническата кампания против
него (1910); доклад за проучването на Бургаския залив с цел изграждане на военноморска база (1896); договор и предложение от фирма „Шнайдер“ за доставянето на военноморски плавателни съдове (1904–1910); изложение за развитието на
българския флот (1909); преписка за бюджета и щата на флота (1909, 1910); писмо от МВРИ за определянето на Станчо Димитриев за ръководител на българската делегация в Букурещ за сключване на конвенция за установяване на границата ни с Румъния по р. Дунав (1904); чертежи и спецификации на бойни кораби и
подводници (1910) и др.
Писма от Станчо Димитриев до Иван Божков по военноморски въпроси; до
началника на Тайния кабинет на княз Фердинанд І за дейността на комисията по
приемането на три германски миненосеца; до адмирал Хамилтън – началник на
Военноморската академия в Гринуич с благодарност за съветите за формирането
на българския флот; от Любен Божков, от полк. Янко Драганов, от кап.-лейтенант
Пол Моро, от Пол Пишон и други по служебни въпроси (1897–1911).

ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ (1876–?)
Ф. 1651К, 1 опис, 21 а.е., 1904–1954
Роден 1876 г. в с. Мургаш, Царибродско. Завършва Военното училище в София (1898).
Военен деец; ген.-майор (1924). Началник на I Софийска пехотна дивизия; началник на
Канцеларията на МВ; инспектор на пограничната стража (1924).

Автобиография.
Атестационна книжка на Александър Димитров (1904–1914); удостоверения
от МВ за ползване на работна стая като сътрудник на военноисторическата комисия, на сп. „Военноисторически сборник“ и „Военна библиотека“ (1945); карта за
награждаването му с орден за храброст (1946).
Брошури от Александър Димитров: „I-ва Софийска дивизия при Лясковец на
р. Българска Морава“, „Личният почин във военно време“ (1942); бележки за историята на I пехотен полк.
Писма от Александър Димитров до Лиляна – дъщеря за предстоящото му
завръщане от фронта (1913); от ген.-майор Иван Вълков за приемане на оставката
му (1924) и др.
Снимки на Александър Димитров със семейството си (1912); с офицери
(1899–1915); на Анастасия Бобошевска – съпруга; на ген.-лейтенант Климент
Бояджиев (1916) и др.
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ДИМИТРОВ, АСЕН СТАЛЕВ (1894–1960)
Ф. 701К, 2 описа, 76 а.е., 1915–1970
Роден 1894 г. в Пловдив, умира 1960 г. в София. Завършва Пражката консерватория
(1915). Диригент в Софийската народна опера (1925–1959); ръководител на хор „Гусла“
(1930–1960); професор по дирижиране в БДК (1949).

Автобиография (1959).
Удостоверение на Асен Димитров за завършено висше образование; заповед
и указ за назначаването му за главен диригент на Народната опера и хоноруван
професор в БДК (1947, 1949); членска карта от Съюза на композиторите (1947);
грамота за избирането му за почетен член на академичното певческо дружество
„Морован“ – Бърно (1959); некролози, надгробно слово, съболезнователни писма
и телеграми от Недялка Аврамова, Бончо Бочев, Атанас Маргаритов и др. (1960);
спомени за живота и дейността му от Михаил Люцканов (1955).
Солови песни и композиции за оркестър от Асен Димитров; бележки по оперите
„Севилският бръснар“ и „Тайният брак“; тетрадка с програма на участниците във
Виенския фестивал (1959); статия „Диригент – задачи и творчество“; конспекти
за лекции.
Афиши и програми от концерти на хор „Гусла“, на Държавния симфоничен
оркестър и др. под диригентството на Асен Димитров. Статии и отзиви в сп. „Музика“, „Българска музика“, бюлетини на БТА за негови концерти. Графики и акварели
от Асен Димитров (1917–1920).
Писма от и до Асен Димитров до Борис Христов по творчески, служебни и
лични въпроси (1944–1966) и др.
Снимки на Асен Димитров като диригент, с хор „Гусла“, с Владимир Аврамов,
Асен Бодуров, Панчо Владигеров, Георги Димитров, Филип Кутев и др. музикални
дейци. Снимки на ученици на Асен Димитров.
Писма и илюстровани картички от Борис Христов до Елена Димитрова
(1964–1970).

ДИМИТРОВ, АТАНАС АНТОНОВ (1907–1981)
Ф. 812, 1 опис, 7 а.е., 1930–1966
Роден 1907 г. в Разград, умира 1981 г. в Разград. Завършва ветеринарна медицина в
Тулуза (1930). Ветеринарен лекар в Окръжната лечебница в Разград (от 1931); преподавател
в Селскостопанския техникум в Разград (1959–1966).

Дипломна работа и статии от Атанас Димитров по различни въпроси от областта на ветеринарната медицина и др. (1930–1959).
Годишен план на Ветеринарната служба в Разград за 1958 г.; тетрадки с планове
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и конспекти на учебния материал; програми за практически занятия в Селскостопанския техникум и др. (1958–1966).

ДИМИТРОВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ (1903–1982)
Ф. 1720К, 1 опис, 88 а.е., 1903–1982
Роден 1903 г. в София, умира 1982 г. Завършва висше търговско образование в Марсилия. Търговски и спортен деец. Съосновател на Спортен клуб – София; подпредседател
на Софийската областна стопанска камара (1942–1943).

Автобиографични бележки (1968).
Кръщелно свидетелство на Борис Димитров; паспорт и открити листове
(1929–1947); трудова книжка и документи за прослужено време и пенсионно
осигуряване (1933–1971); грамота за преплуването на река Дунав (1962); визитни
картички; смъртен акт (1982). Спомени за живота и дейността му от Цветана Димитрова – съпруга и от членове на Спортен клуб – София.
Разрешителни, удостоверение и други на Борис Димитров от Дирекция на
външната търговия за търговия със селскостопански продукти, бакалски стоки и
др.; преписки с Търговско-индустриалната камара, Пловдивския мострен панаир
и фирми; отчети, протоколи от заседания, статии и бележки за дейността на Софийската областна стопанска камара, ОСБТ, Търговско-индустриалната камара,
Търговската централа за общи доставки и др. (1937–1946).
Статии и сказки от Борис Димитров за търговията с бакалски стоки, за хлебопроизводството и др., публикувани във в. „Търговско-промишлен глас“, в. „Български търговски вестник“, в. „Работническо дело“ и др. (1933–1966).
Списъци и сведения за основателите на Пловдивския мострен панаир; списъци
на членовете и кореспонденция по дейността на Спортен клуб – София, спортен
клуб „Любен Каравелов“ и др.
Снимки на Борис Димитров със семейството му; с УС и членове на Спортен
клуб – София; с членове на Висшия съвет на Търговско-бакалския съюз и на Търговско-индустриалната камара; от посещения в чужбина и др. (1915–1967).

ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА, ВЛАДИМИР
(Владимир Димитров Поппетров) (1882–1960)
Ф. 1888К, 1 опис, 199 а.е., 1901–1980
Роден 1882 г. в с. Фролош, Кюстендилско, умира 1960 г. в София. Завършва Рисувалното
училище в София (1910). Художник. Учител в Свищов (1911–1918) и в София (1930–1950).
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Автобиография (1953). Автобиографични бележки и спомени за живота и
творчеството си (1950).
Свидетелство за раждане на Владимир Димитров; удостоверения, уверения,
и други документи за прослужено време (1901–1947); некролози (1960); очерци,
статии, рецензии и интервюта в печата за живота и творчеството му (1927–1980);
програма за негово юбилейно честване (1980). Молби до КК по отпускане средства
за ремонт на къщата-музей „Владимир Димитров-Майстора“.
Скици от Владимир Димитров за картини, модели и плакат (1922–1950); писма
и разписки за отпуснат заем на Владимир Димитров за организиране на изложба
и продадени картини (1923–1929); списъци и бележки за нарисувани картини и
модели (1941); договор (1947); каталози от юбилейната му изложба (1972); планове
за доклади в защита на мира.
Писма от Владимир Димитров до Димитър Вълканов и Надя Константинова за
подготвянето на изложби (1945, 1956); до Рудолф Улрих и други за връзките си с американския меценат Дж. Крейн и за участието си в изложби в Рим и Прага (1923–1927);
от Асен Василиев, Борис Денев, Борис Михайлов, СБХ и други за участието му в
общи и самостоятелни изложби в България и чужбина (1921–1955); от Стоян Венев
за изложбата на дружество „Родно изкуство“ (1923); от Цвятко Димчевски, П. Сандов,
Хр. Цанков за техни самостоятелни изложби и др. (1947–1954); от Цола Драгойчева,
в. „Литературен фронт“ и др. за дейността му в защита на мира и за участието му
в Нюйоркското изложение, организирано от Световния съвет за мир (1950–1954).
Снимки на Владимир Димитров (1918); на негови модели.

ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ (1904–1979)
Ф. 871, 1 опис, 21 а.е., 1944–1982
Роден 1904 г. в Белоградчик, умира 1979 г. в София. Завършва композиция във Варшавската консерватория (1929). Инструктор по хорово дело и хоров диригент в Полша
(до 1939). Артистичен секретар на Софийската народна опера (1940–1948); директор на
Българска концертна дирекция (1949–1959). Преподавател (от 1958) и професор по хорово
дирижиране в БДК (1962). Редактор на сп. „Хорово дело“ (1945–1947) и на сп. „Българска
музика“ (1953–1955).

Спомени за Георги Димитров от Васил Арнаудов, Елка Константинова (1979)
и Мила Падарева (1982).
Нотен текст от Георги Димитров за песните: „Расти и хубавей“, „Малкият
ятак“, „Нашите бащи“, „С Димитров в труда“, „Тридесет лъча запалени“, „Празничен хоровод“, „Моя родна земя“, Войнишка клетва“, „Хубава си татковино“ и
др. (1962–1974); статии от Георги Димитров: „Двадесет години Софийски камерен
хор“, „Въпросът за човешкия глас, за пеенето, за песента, за певческото и хоровото
изкуство“, „Самодейността – мощен фактор за естетическото и общото възпитание“ и др.
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Снимки на Георги Димитров с Филип Кутев, Николай Масалитинов, Владимир Полянов, Петко Стайнов, Арам Хачатурян (1951–1978); албум със снимки на
самодейците при читалище „Христо Ботев“ – Вършец (1978).
Спомени от Мила Падарева за развитието на българския театър (1944).

ДИМИТРОВ, МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ (1918–1994)
Ф. 877, 1 опис, 21 а.е., 1930–1984
Роден 1918 г. в с. Горно Озирово, Монтанско, умира 1994 г. в София. Завършва агрономство в СУ (1941). Аграр-икономист. Работи в МЗ (от 1952), ст.н.с. (1971), доктор на
икономическите науки (1974), преподавател в СУ. Член на БКП, АБПФК.

Автобиографичен очерк (1983–1984).
Научни разработки от Младен Димитров: „Организация и икономика на
ТКЗС“, „Действие на диференциращите и структурообразуващите сили в селското
стопанство“ и др. (1949–1978).
Снимки на Младен Димитров; със съпругата му; със съученици и състуденти;
с концлагеристи от лагера „Св. Врач“; на Найда Дишева – съпруга (1930–1984).
Биография на Найда Дишева от Младен Димитров (1984).

ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ (1883–1941)
Ф. 2006К, 1 опис, 104 а.е., 1892–1954
Роден 1883 г. в с. Бобошево, Дупнишко, умира 1941 г. в София. Завършва Висшето
телеграфо-пощенско училище в Париж. Телеграфист, стопански и обществен деец. Учител
в с. Бобошево; телеграфист в Кюстендил; началник на военните пощи в VII Тунджанска
дивизия през Балканската и Междусъюзническата войни (1912–1913); преводач на българската делегация при подписването на Букурещкия мирен договор (1913); служител в ЦУ
на пощите (до 1923); търгува с електрически материали (след 1923); главен редактор на
сп. „Търговско-промишлен глас“ и сп. „Електричество“; секретар на Търговско-бакалското
сдружение и на Търговския съюз.

Удостоверение на Павел Димитров за безплатно пътуване по БДЖ (1916);
писма с покана за преподаване в новооткритото вечерно професионално училище
(1909); крепостни актове, осигурителни полици, облигации и акции от банки и АД
на Павел Димитров и наследниците му (1892–1954).
Спомени от Павел Димитров за работата си като началник на военна телеграфопощенска станция в Букурещ през 1916–1917 г. Статии от Павел Димитров за
телеграфните и телефонните съобщения, за развитието на пощите от най-старо
258

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

време, за историята на Софийското браншово търговско-бакалско сдружение „Три
светители“ (1924–1937).
Отчети, доклади, писма от началници и контрольори при отделенията на
телеграфно-телефонните станции и техническите служби при ГДПТТ за развитието, усъвършенстването и кредитирането на радиотелеграфните съобщения,
за спекулацията с пощенски марки, за изработения от Антон Слоневски и Петър
Пенев усилвател и успешното изпитание на безжичната станция на гара София,
за направеното предложение от английско дружество за построяването на мощна
радиотелеграфна станция, за необходимите подобрения в пощенската и раздавателната служби в столицата и др. (1918–1937).
Сп. „Сборник на пощите и телеграфите“ (1901–1912); годишни статистически бюлетини за движението и развитието на телеграфо-пощенската и телефонна
служба (1905–1908), брошури и вестници.
Снимки на Павел Димитров със съпругата си; с Иван Недялков-Шаблин като
телеграфисти; с ген. Иван Фичев и членове на комисията по подписването на Букурещкия мирен договор (1913); с делегати на конгреси на Търговския съюз и на
Търговско-бакалското сдружение (1931–1941).

ДИМИТРОВ-РУДАР, ПЕТЪР (Петър Димитров Келов) (1906–1994)
Ф. 2001К, 1 опис, 289 а.е., 1909–1994
Роден 1906 г. в Сливен, починал 1994 г. в София. Завършва право в СУ (1929). Писател
и литературен критик. Адвокат в Стралджа и Сливен (1932–1945); главен редактор на в.
„Сливенско дело“ (1945), в. „Българо-съветско единство“ (1946–1949), зам.-главен редактор на издателство „Народна младеж“ (1952–1962), преподавател по детска литература в
Държавния библиотечен институт (1950–1952). Основател (1928) и председател на Дружеството на детските писатели (1946–1948), главен секретар на Съюза на българо-съветските
дружества (1946–1949).

Автобиография и биографии на Петър Димитров-Рудар (1994); членски и
орденски книжки за професионални и обществени заслуги (1959–1982).
Книги от Петър Димитров-Рудар „Избрани произведения“, „Заветите на Георги
Димитров“, „Писатели и книги“, „В. Г. Белински. Живот, философски и социологически възгледи“ (1981–1994); разкази „Тръбачът на Казак алай“, „Човек с големи
букви“, „Перото на живото слово“; статии за състоянието на българската детска
литература и периодика, за изложби на българската детска книга в Москва и Лайпциг, за работата на СБП, за Дружеството на детските писатели, за литературни и
артистични дейци, между които Петър Стъпов, Марко Марчевски, Нина Подгорецка
и Рина Зельоная, за съветската художествена литература, за Българския певчески
съюз и др. (1927–1993); интервюта за творбите му, посветени на Георги Димитров,
за издателската дейност в България, за Международната детска асамблея „Знаме
на мира“ и за БТС; рецензии и отзиви за сборници с разкази и приказки, повести,
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стихосбирки, учебници, детска критична литература, периодика и други издания
на Дома на литературата и изкуствата за деца и на Петър Славински, Георги Авгарски, Стоян Етърски, Марий Ягодов, Тамара Полозова и Юрий Узиков (1952–1988).
Доклади, изказвания, приветствия, слова, афиши и писма от и до Петър Димитров-Рудар като член на СБП за детската литература, за априлските литературни
дискусии и седмицата на детската книга, за международни писателски срещи в
Москва, Минск, Мюнхен, Гера (Германия), за годишнини на литературни дейци и
периодични издания, за нови членове на СБП и удостояването им с почетни звания
и др. (1928–1989); като член на Международна организация за изследване на детската литература за участия в конгреси и изяви на Организацията в Бордо, Кьолн,
Париж и Осака (1981–1991) и др.
Писма от Петър Димитров-Рудар до Орлин Василев за ръководните кадри
в страната (1963); до Камен Калчев за негови произведения (1984); до Любомир
Левчев за дейността му като председател на СБП (1982); до Емилиян Станев за
класовия и обществен конфликт (1976); до Албена Янкова за сборник с очерци
за журналисти (1985); до в. „Септемврийче“ за дейността на главния му редактор
(1988); до БНТ за детско предаване (1993); от Кадим Аралбаев, Мария Бабич, Василий Компаниец, Вера Морозова, Тамара Полозова, съветските списания „Детска
литература“, „Чуждестранна литература“ и др. лица и издания за сътрудничество
при изследване, рецензиране, превеждане, издаване и популяризиране на българска
и съветска литература (1958–1994); от БТС за годишнина на съюза (1991); от СБЖ
за издаване „Кой, кой е в българската литература?“ (1992).
Портретни снимки на Петър Димитров-Рудар (1928–1986); семейни (1909–
1970); на учредителното събрание на Дружеството на детските писатели с Ангел
Каралийчев, Ран Босилек, Чичо Стоян и Стилиян Чилингиров (1928), като председател на ХІ конгрес на Българския певчески съюз (1938), като хорист и настоятел
на сливенския народен хор „Добри Чинтулов“ (1938), с Георги Димитров и Тодор
Павлов (1947), с Василий Компаниец (1959), с проф. Феодор Неборячок, доц. Владимир Моторний и Петър Славински (1965), с Петър Стъпов, Боян Болгар и Стефан
Марков (1983), с Христо Радевски (1985), с Паул Вандел (1986) и др.

ДИМИТРОВ, САВА ХРИСТОВ (1919–2008)
Ф. 828, 1 опис, 195 а.е., 1914–1984
Роден 1919 г. в Пловдив. Завършва ДМА в София (1947), специализира в Прага и Бърно
(1947, 1950). Музикант-кларинетист. Професор (1955) и декан в БДК (1960).

Лична карта на Сава Димитров (1940); военна книжка, повиквателна заповед
и уволнителен билет (1942, 1947); удостоверения за завършен курс по кларинет в
БДК и за специализация в Чехословакия (1947, 1950); заповеди за назначаването му
за декан на БДК (1960) и за командировки; грамоти и дипломи от международния
музикален конкурс за изпълнители в Женева (1947), от IV световен фестивал на
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младежта и студентите в Букурещ (1953), от Клуба на дейците на културата във
Враца (1981) и други за приноса му за развитието на музикалното изкуство.
Поздравителни картички и телеграми от Крум Василев, Филип Кутев, Павел
Матев, Съюза на музикалните дейци, читалища, училища и др., статии в сп. „Музикални хоризонти“ и „Пресинформация“ за негови юбилейни чествания и удостояването му със звания (1969–1979); сценарий за биографичния филм „Народен артист
от недрата на народа“; стихове от Яна Кохина, посветени на Сава Димитров (1948).
Музикални етюди от Сава Димитров „Етюди за кларинет“. Част I-VIII; „Технически етюди за кларинет“, „Етюди за кларинет в народен тон“, „Школа за кларинет“
(1953–1974); статии, отзиви и рецензии за първия български духов оркестър, за
видни изпълнители на духови и ударни инструменти и др. (1953–1981); доклади
за работата на Катедрата по дървени духови инструменти и за работата на Съюза
на музикалните дейци; списъци на преподаватели в БДК; интервюта, приветствени слова и др. (1953–1983); програми и афиши от концерти с участието на Сава
Димитров в България и в чужбина (1940–1980) и от концерти на негови ученици
(1952–1980); статии и отзиви за изпълнителската му дейност (1947–1984); договори
за концерти в ГДР (1960), с издателства и др.
Протоколна книга на фонд „Академичен симфоничен оркестър“ при ДМА
(1930–1936); програми от концерти на чужди изпълнители (1947–1953).
Писма от Сава Димитров до Анна Димитрова – съпруга за турнетата си в
Чехословакия и Франция (1948, 1969); до Ерих Клай за концерти в ГДР (1970);
до Вълко Червенков за съдействие при уреждането на служебни проблеми (1951,
1953); писма и покани за участие в журито на Международния инструментален
конкурс в ГДР, на XXIX музикален фестивал в Тулон, на международния конкурс
„Концертино“ – Прага (1976–1980) и др.
Снимки на Сава Димитров; със съученици, с проф. Сашо Попов; от концерти,
от турне в Индия; с членове на журито на Международния музикален конкурс в Рим
и на Международния музикален фестивал в Хелзинки и др. (1941–1984); снимки на
оркестъра при Държавното музикално училище в София (1914–1919); на Народния
оркестър при Радио „София“ и др.

ДИМИТРОВ, СТЕФАН (Стефан Димитров Попстефанов) (1871–1937)
Ф. 1592К, 1 опис, 35 а.е., 1871–1979
Роден 1871 г. в Хасково, умира 1937 г. в София. Завършва Висшия институт по изкуство и индустрия във Виена. Художник, приложник. Учител в Княжево и в Трън; професор в Художествената академия; съветник и директор на фабрика „Изида“ в Елин Пелин
(1919–1929); консултант и организатор на керамичните предприятия във Велес, Скопие,
Нови Сад и др. Ръководител на Дружеството за химични и керамични изделия в Ески Шехир, Турция (1929–1931).

Свидетелства на Стефан Димитров от занаятчийското училище в Княжево
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(1882–1891). Спомени от Славка Каракостова – дъщеря и Никола Димитров – брат
за него и за Димитър Попстефанов – баща, секретар на Хасковския революционен
комитет; отзиви за творчеството му (1938–1978).
Ръководство по грънчарство от Стефан Димитров (1910); реферат „Канализационни тръби“; лекции по керамика; проекти за камини и пещи и за декорация на
съдове; бележки и списъци за приготовлението на бои и глазури, за видовете пещи
и керамичните предприятия в страната; дневник и бележки на Стефан Димитров
за работата си във фабрика „Изида“ (1923–1927) и опис на изложените изделия на
фабриката в Берлин; преписка по закриването на грънчарската работилница в Трън;
снимки на изработените от Стефан Димитров майолинови фризове в Централна
баня в София, в Синодалната палата, в църквата „Св. Николай“ и на др. керамични
изделия (1979).
Писма до Стефан Димитров от Паруш Т. Грънчаров за изпитването на нови
бои и глазури (1905, 1926).
Снимки на Димитър Попстефанов – баща; с колеги (1871–1897).

ДИМИТРОВ, ТОДОР ХРИСТОВ (1884–1938)
Ф. 1297К, 1 опис, 98 а.е., 1904–1938
Роден 1884 г. в Прилеп, умира 1938 г. в София. Завършва лесовъдство в Нанси, Франция
(1907). Лесничей в Габрово, в Казанлък, в Службата по укрепване от пороища при МЗДИ
(1907–1919); преподавател в Агрономическия факултет при СУ, професор (1927). Основател
на Ботаническото дружество в София.

Диплома на Тодор Димитров (1931); лична карта (1934); грамоти (1935–1936).
Статии за живота и дейността му, публикувани в сп. „Горски преглед“ и сп. „Лесовъдска мисъл“ (1938).
Доклади от Тодор Димитров до МЗДИ за резултатите от проучванията на горите
в Струмишко, Гюмюрджинско и Малкотърновско (1915); до Факултетния съвет на
Агрономическия факултет за проведения в Будапеща II международен конгрес по
лесовъдство (1936).
Лекции от Тодор Димитров по общо лесовъдство, по горска ботаника и мелиорация (1937–1938); учебници: „Ръководство по частно лесовъдство“, „Курс по
укрепване от пороища“ (1926–1934); монографии: „Принос към изучаване миналото
на нашите гори и горско стопанство“, „Производство и употреба на беломурови
семенни материали“ и др. (1933–1936); статии: „Кооперативната идея и система в
горското стопанство“, „Задачите и целите на горската икономика“ и др. за горските
стопанства в Чехословакия и Унгария, публикувани в сп. „Горски преглед“ и „Лесовъдска мисъл“ (1911–1935).
Отчет на МЗДИ за дейността на полувисшите и средни земеделски училища
(1929); устав на Дружеството на българските лесовъди (1929); правилник за стопанска експлоатация на държавните гори (1933).
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Снимки на Тодор Димитров със студенти във Франция; с колеги от международните конгреси по лесовъдство в Рим и Будапеща (1926, 1936).

ДИМИТРОВА, АНЕТА НИКОЛОВА (1898–?)
Ф. 615К, 1 опис, 15 а.е., 1909–1952
Родена 1898 г. в Прага. Актриса. Стажант-актриса в Народния театър (1916); актриса
в Плевенския театър (1918–1919), в Свободния театър в София (1921–1922), в Бургаския,
Пловдивския, Сливенския, Русенския и Великотърновския театри (1922–1948), в Народния
театър за младежта в София (1948–1963).

Художествен адрес от колектива на Южнобългарския театър за 25-годишния
творчески юбилей на Анета Димитрова (1943); поздравително писмо от Гриша
Островски и Г. Марков за удостояването ѝ със званието „заслужила артистка“ (1952).
Отзиви в пресата за театрални постановки с участието на Анета Димитрова
(1926–1946).
Снимки на Анета Димитрова (1937–1940); с артисти от Плевенския общински
театър (1920–1922); от постановки на Русенския театър (1931–1936); от Конгреса
на артистите в България (1935). Графичен портрет и скици на Анета Димитрова в
роли (1923–1924).

ДИМИТРОВА, АРИАДНА (Ариадна Димитрова Игнатова)
(1896–1971)
Ф. 1652К, 1 опис, 30 а.е., 1908–1959
Родена 1896 г. в Самоков, умира 1971 г. в София. Завършва естествена история в СУ,
защитава докторат в Рощок, Германия (1926). Биолог. Учителка във Втора девическа гимназия в София; асистент по обща биология в Медицинския факултет (1928); преподавател
по зоология в Агрономическия факултет в Пловдив; извънреден професор в университета
в Скопие (1941–1944); главен асистент в Биологическия факултет в СУ.

Автобиография (1955).
Кръщелно свидетелство на Ариадна Димитрова; характеристика от З. Захариев; сведения от акад. д-р Иван Буреш и Николай А. Стоянов (1955); сведения и
атестации за научната ѝ дейност (1952–1957).
Статии от Ариадна Димитрова за раневите хормони и значението им за регенерацията и др., публикувани в Годишника на СУ, Годишник на Медицинската
академия, в сб. „В памет на акад. Методий Попов“ и др. (1938–1959).
Писма от Ариадна Димитрова до декана на Биологическия институт и ректора
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на СУ за атестирането на асистентите, за състоянието на института, за научноизследователската си работа и др. (1952).

ДИМИТРОВА, МАРИЯ ТОТЕВА (1934–)
Ф. 943, 1 опис, 34 а.е., 1959–1984
Родена 1934 г. в Стара Загора. Завършва медицина във ВМИ – София (1959). Лекар.
Преподавател (1960) в катедра „Спортна медицина и спортен масаж“ във ВИФ (1972); доцент (1983). Член на СНР.

Автобиография.
Диплома на Мария Димитрова (1959); свидетелства от ВАК за присъждане на
научни степени и звания (1979, 1983); дипломи за участието ѝ във II и IV балкански
конгреси по спортна медицина (1974, 1978).
Дисертация от Мария Димитрова „Проучвания върху физическото развитие
по данни от изследвани студенти по физическа култура“ (1979); самостоятелни и
в колектив изследвания за физическото развитие на българските гимнастици, волейболисти, борци, баскетболисти, щангисти, хандбалисти, боксьори; доклади от
научни конференции за високоразрядни състезателки по художествена гимнастика (1963–1984). Договор на Мария Димитрова за участие в изследователски колектив „Физическото развитие и дееспособност на населението на НРБ за периода 1981–1985 г.“ (1981); правилник и план-програми на секция „Научна дейност
по спортна медицина“ при ВИФ; програми от международни конгреси в Италия,
Австрия и др. (1978, 1984).

СЕМЕЕН ФОНД ДИМИТРОВИ, ПЕТЪР И МИЛА (1892–1983)
Ф. 816К, 1 опис, 48 а.е., 1911–1962
Петър Димитров Гочев – съпруг (1892–1967)
Роден в Чирпан 1892 г., умира в София 1967 г. Актьор. Словослагател в Стара Загора
и Пловдив (1907–1909). Актьор в драматичния театър на Роза Попова (1910–1911), Гюмюрджинския театър, (1914–1920); актьор и режисьор в Русе, Пловдив, София (1923–1941);
уволнен по политически причини; интерниран в Белоградчик (1942–1943); директор на
Народния театър – Пловдив и на Народния театър – София (1944–1947). Председател и
секретар на Съюза на артистите (1919–1959). Член на БРСДП (т.с.) и БКП, народен представител в ІІІ НС (1957–1962).

Мила Петрова Димитрова – съпруга (1897–1983)
Родена в Ихтиман 1897 г., умира 1983 в София. Актриса в Гюмюрджинсия театър (1917–1920), Варненския театър (1920–1922), в театрите в Русе, Пловдив, София
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(1923–1941); уволнена по политически причини; актриса в Народния театър за младежта
(1946–1960). Член на БКП.

Автобиография на Петър Димитров (1959); кратка характеристика от ЦК на
Профсъюзите на просветата и културата за Петър Димитров, кандидат за народен
представител (1962). Статии за Петър Димитров от проф. Андрей Стоянов и от
Хрисан Цанков.
Писма от Петър Димитров до Семьон Найда – московски историк за статията
му за „Броненосеца „Потьомкин“ (1947); до Главния щаб на Националната младежка бригада в отговор на анкета за бригадирското движение (1948); писма до
Петър Димитров от Софийски градски комитет на БКП за участие в тържествени
събрания (1953–1954).
Репортажи по телефона и интервюта с Петър Димитров от в. „Юг“, в. „Български артист“, в. „Паезе“ – Италия за театралните му изяви (1930, 1937, 1942, 1954);
отзиви за участието на Петър Димитров в постановката „Снаха“ при гостуването
на Народния театър „Кръстьо Сарафов“ в Югославия (1955).
Статии от Петър Димитров за творческата дейност на Адриана Будевска,
Христо Ганчев и Атанас Кирчев, Стоян Бъчваров и Владимир Тенев (1946–1952);
впечатления от Москва, Ленинград и Китай (1946, 1955); изказвания и статии за
съветското кино и театрално изкуство (1952–1954); спомени за Димитровградския
и Варненски театри (1956–1957); писмо от Петър Димитров до Бургаския театър
със спомени за театралния живот 1938–1940 г. (1959). Отзиви за гостуването на
московските театрални артисти в София (1956–1962). Приветствени слова към
български, съветски и китайски оперни артисти, слова за юбилейни годишнини за
народни артисти (1956–1957).
Информации, доклади за творческата атмосфера в Народния театър, за новосъздадения български център към Международния театрален институт, представен
от Петър Димитров, обръщения към театралните служители във връзка с изборите
за ВНС (1945–1947). Политически статии от Петър Димитров като член на Комитета
за мир (1957–1960); реч пред пловдивската общественост като кандидат за народен
представител за ІІІ НС (1957).
Снимки на Петър Димитров (1911); в роли от пиесите „Любов Яровая“, „Към
пропаст“ и „Снаха“; от конгреси на Съюза на артистите, от юбилеи на Николай О.
Масалитинов, Кръстьо Сарафов и др. (1935, 1938, 1956); на кандидати за народни
представители за ІV НС.
Статии от Никола Балабанов и Ана Каракостова за Мила Димитрова по повод
нейната 60-годишнина и 40-годишна актьорска дейност; съобщение за награждаването ѝ с орден „Кирил и Методий“ – І ст. (1957); поздравителни телеграми от
Антон Югов, Николай Лилиев, Николай О. Масалитинов и театрални колективи
от България до Мила Димитрова (1957).
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РОДОВ ФОНД ДИМКОВИ (1859–1981)
Ф. 1828К, 1 опис, 42 а.е., 1859–1987
Никола Стоенов Димков – чичо (1859–1937)
Роден 1859 г. в с. Горно Броди, Серско, умира 1937 г. в Цариград. Завършва висше
техническо образование в Париж. Инженер в МОСПБ. Един от проектантите на ж.п. мрежа
в България. Собственик на железарска фабрика в Цариград.

Петър Иванов Димков – племенник (1886–1981)
Роден 1886 г. в с. Горно Броди, Серско, умира 1981 г. в София. Завършва Полтавската
военна академия в Санкт Петербург (1899). Народен лечител; специалист по ирисова диагностика.

Статии, биографичен очерк и други от Харалампи Попатанасов за Никола
Димков и за неговата фамилия (1975, 1985).
Проекти за емблеми на Никола Димков на Международната организация за
мир, на ООН и УНИЦЕФ (1916); книга от Никола Димков „Звездата на съгласието“
(1918).
Снимки на семейството, родната къща и на гроба на Никола Димков; на часовникови кули, изработени от братята на Никола Димков.
Сборник „Живот-легенда. Народният лечител Петър Димков за себе и другите
за него“; биографичен очерк, статии, отзиви и интервюта за живота и дейността
му (1987).
Писма от и до Петър Димков и Харалампи Попатанасов за работата върху
документален филм за народния лечител (1979).
Снимки на Петър Димков със семейството си, с близки и приятели (1978–1979).

ДИМОВ, ВЕРГИЛ (Вергил Димов Вергилов) (1901–1979)
Ф. 422К, 2 описа, 627 а.е., 1933–1944
Роден 1901 г. в с. Светлен, Търговищко, умира 1979 г. Завършва право в СУ. Адвокат,
политически и държавен деец. Член на МИ (1922) и негов секретар (1923); емигрант в Сърбохървато-словенското кралство (1924–1926); член на ПП на БЗНС (1926–1944); министър на
обществените сгради, пътищата и благоустройството (1932–1934) и на вътрешните работи
и народното здраве (2-9 септ. 1944). Съден от „Народния съд“.

Преписка по заведеното срещу Вергил Димов дело във връзка с изборите в
Старозагорско (1937); изложение от Вергил Димов, Кръстьо Пастухов, Григор
Василев, Димитър Гичев и Вельо Кючуков до цар Борис III за упражнения над тях
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терор и с молба за аудиенция (1938); заявление от Вергил Димов до околийски съдия
в Попово за отхвърляне на отправените му обвинения и за приемане кандидатурата му за народен представител (1939). Резолюция на сдружената парламентарна
опозиция за необходимостта от конституционно-парламентарно правителство за
провеждането на стопански и социални реформи (1938).
Касационни жалби от Славчо Ив. Паликаров, осъден за разпространяването на
издадения от Димитър Гичев позив в защита на БЗНС (1937), от Тодор Читов от с.
Дъбник против уволнението му от кредитна кооперация „Сговор“ като привърженик
на БЗНС (1942); протоколи от разпити на свидетели и обвиняеми в процеса срещу
БЗНС – „Пладне“ (1941); присъда на Областния съд в Лом срещу Иван Харалампиев
за разпространяването на антиправителствени позиви (1942); обвинителни актове,
протокол и бележки от разпити по заведените дела срещу Никола Калъпчиев, Ангел
Д. Стоименов, Никола Парапунов, Крум К. Илиев и др. за създаването на комунистически организации в Свети Врач, Мелнишко и Петричко; срещу Йосиф Таджер
и Яков Исак Коен за организирането на ремсистки групи сред еврейските младежи
(1942); преписка по делото срещу Кръстю Белев (1942–1943) и по др. наказателни
и граждански дела, водени от Вергил Димов (1936–1943).
Акт за вливане на кооперативно взаимоосигурително дружество „Земеделец“ и
АД „Мусала“ в народно кооперативно взаимно-застрахователно дружество „Земя“,
председателствано от Вергил Димов (1942). Преписки за изпълнение на договора
за концесия на Атанаскьойските солници край Бургас (1935), за отпускане на заем
за построяването на земеделско училище в с. Летница, Плевенско (1940–1941), по
прехвърлянето на минното право на събирателно дружество „Сребрица“ върху германското дружество „Ерцгезелшафт“ за експлоатация на мините край Стара Загора (1941–1944); протокол на общинското управление на с. Ловнидол, Габровско за
сключване на заем с МФ за построяването на общински дом (1940).
Писма до Вергил Димов от Дора Габе с молба за назначаване на работа на добруджански деец (1933); от Н. Енчев за съставяне на нов кабинет (1936); от Иван
Ковачев, Райчо Марашев, Андрей Михайлов, Ив. Тодоров и други по организационни въпроси на БЗНС, разцеплението между привържениците на д-р Георги М.
Димитров и Димитър Гичев (1936); от Френския институт в София за честване на
150-та годишнина на Френската революция (1938).

ДИМОВ, ДИМИТЪР МАРИНОВ (1875–?)
Ф. 114К, 1 опис, 44 а.е., 1878–1926
Обществено-политически деец.

Постановление от Върховната сметна палата за освобождаването от отговорност на Димитър Димов (1906).
Увод от Димитър Димов към сборник закони; списък на действащите закони
по министерства.
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Закони по дейността на МВ (1885–1894, 1915–1925); МТПТ (1883–1897, 1905–
1925); МЗДИ (1902–1912, 1920–1925); МЖПТ (1889–1890, 1914–1925); МОСПБ
(1905, 1920–1925); МП (1885–1897, 1902–1915, 1919–1925); закон за окръжните
съвети (1925); за устройството на съдилищата (1926).
Отворено писмо от Драган Цанков до Михаил Хитрово – руски дипломатически
агент в София, за прокламацията от 27 април 1881 г. за суспендиране на Търновската конституция (1881); възвание към българските граждани от Демократическата,
Обединената народнопрогресивна, Радикалната, Националнолибералната партии
и БРСДП против свалянето на Александър Стамболийски (1923).

ДИМОВ, ИВАН (Иван Димов Вергилов) (1910–?)
Ф. 1688К, 1 опис, 16 а.е., 1932–1982
Роден 1910 г. в с. Светлен, Търговищко. Завършва медицина в Болоня (1937). Лекар оториноларинголог в Първостепенна болница в София (1938–1940); асистент в УНГ
клиниката при Медицинския факултет в София (1945–1954); завеждащ отделение УНГ в
Транспортната болница в София (1954–1962); доцент и ръководител в УНГ клиниката в
ИСУЛ (1962–1972); ръководител на Катедрата УНГ при ВМИ – Варна (1972–1976).

Спомени от Иван Димов за рода на Вергил Димов (1982).
Докторска дисертация от Иван Димов „Алергични заболявания в оториноларингологията“ (1973); статии: „Алергична хрема“, „Алергичен ларингс“, „Принос
към лечението на отогенния менингит“, „Туберкулоза на фаринкса“ и др.; доклад
„Ларингален рак“; библиография на публикациите му.
Снимки на Иван Димов със студенти във Франция (1932–1933); с колеги в София и Варна; с делегати от Конгреса по оториноларингология във Варна (1965–1973).

ДИМОВ, ИВАН ГОСПОДИНОВ (1897–1965)
Ф. 1518К, 1 опис, 69 а.е., 1919–1950
Роден 1897 г. в Чирпан, умира 1965 г. в Пловдив. Завършва Драматичната школа при
Народния театър (1925). Драматичен артист в сборния пътуващ състав на Народния театър
(1916); във Варненския, Видинския и Плевенския театри (1919–1923); в Народния театър
(1922–1961); киноартист (1950–1962).

Програми и покани за честване на 20-та и 25-та годишнини от творческата
дейност на Иван Димов (1939, 1947).
Докладна записка от Иван Г. Димов до директора на Народния театър (1939);
заповед за командировка от Николай Лилиев за турне в провинцията (1946).
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Изложение от филмова фондация „Българско дело“ до МНП за заснемането
на филма „Белия вълк“ с участието на Иван Димов (1942).
Текстове на роли от пиеси на Васил Друмев, Стоян Загорчинов, Кирил Христов и др. български и чужди автори, интерпретирани от Иван Димов (1930–1950).
Писма до Иван Г. Димов от Вера Димова – съпруга по семейни въпроси (1933,
1945–1946); от Георги Костов, Тачо Танев, Александър Хаджихристов, Българоунгарското дружество в София, от редакциите на в. „Правда“ в Сливен и други с
покана за участие в театрални постановки, радиопредавания, юбилейни чествания
(1943–1947); от Мария Гюлмезова, Кирил Илинчев и други почитатели с поздравления за играни от него роли (1943–1947).
Устав на домостроително дружество „Русалка“ при Народния театър (1919).
Сп. „Багри“, в. „Будител“ (1939).

ДИМОВ, ЯНКО ЛАЗОВ (1912–2005)
Ф. 1867К, 1 опис, 133 а.е., 1895–1989
Роден 1912 г. в с. Ковачевци, Софийско, умира 2005 г. в София. Завършва Духовна
семинария в София (1935) и право в Берлин (1943). Свещеник в с. Богослов, Кюстендилско,
в столичните храмове „Св. Иван Рилски“ и „Св. Седмочисленици“ (1945–1947); директор
на Софийската свещоливница; член на църковните настоятелства на софийските църкви
„Св. Николай Софийски“, „Св. Преображение“ и др. (1947–1977). Адвокат в Кюстендил и
в София (1958–1959).

Автобиография (1989).
Кръщелно свидетелство на Янко Димов; паспорт (1940); диплома (1943); заповеди и удостоверения от Софийската митрополия, Кюстендилското архиерейско
наместничество и др. за ръкополагането му, за прослужено време и др. (1935–1977).
Монография от Янко Димов „Кирил Патриарх Български“ (1986); статии, доклади, беседи и бележки за устава и изборния принцип на Св. Синод на БПЦ, за
ролята и значението на църковните настоятелства, епархийските избирателни колегиуми, християнските братства, за връзката между религията и науката и др.
(1951–1953); предложение до НС за допълнения в текста на проектоконституцията за свободата на личността (1971).
Окръжни, разпоредби, доклади и други от Св. Синод на БПЦ за промени в
устава на Свещеническия съюз, за религиозното образование, за състоянието на
отделните епархии, за църковния брак, за чествания на църковни дейци, за ремонт
на столичния храм „Св. Иван Рилски“ и др. (1923–1972). Резолюция от Пловдивската епархия и обръщение от група свещеници за недоволството им от патриарх
Кирил (1957); мнения на митрополитите Йосиф Варненско-Преславски, Паисий
Врачански и Пимен Неврокопски за избора на патриарх Максим (1971).
„Екзархийски устав приспособен за Княжеството“ (1895); „Устав на свещени269
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ческите братства в епархиите на Княжеството“ (1903) и др. за дейността на свещеническите духовни братства в София и страната, на свещоливниците към Св. Синод и в епархиите, на Кюстендилското благотворително дружество „Милосърдие“,
на Национална задруга „Фашисти“ и др. (1931–1941); завещателно нареждане на
екзарх Стефан I (1955); писма от патриарх Кирил до Софийската митрополия и МС
за отпечатване „Библията“ на български език и по др. въпроси на БПЦ (1956–1976).
Писма от Янко Димов до патриарх Кирил за противоречията му със Свещеническия съюз, за отменените разпоредби в храма „Успение на Пресвета Богородица“ и др. (1952–1971); до патриарх Максим за направените нарушения при въвеждането му в патриаршески сан, с критика към управлението му (1971–1981); до
епископ Партений Левкийски за нарушения на църковни канони (1977); до Св.
Синод, МВнР, БАН за живота и дейността на патриарх Кирил и патриарх Максим
и за пречките при издаването на монографията на Янко Димов „Кирил Патриарх
Български“ (1981–1986); от митрополит Йосиф Варненско-Преславски за честване
на годишнина от въвеждането в сан на патриарх Максим (1981); от проф. Стефан
Цанков за осигурената му стипендия за следване в Берлин (1941) и др.
Снимки на Янко Димов със съученици и семинаристи (1925–1931); от ръкополагането му за дякон; с Кентърберийския архиепископ; от молебени с цар Борис III,
екзарх Стефан I и висши военни (1936–1939); като свещеник в БА (1943); със Сава
Гановски и д-р Сарвапали Радхакришнан (1956), с митрополит Йосиф ВарненскоПреславски и митрополит Паисий Врачански.

ДИМОВА, МАРИЯ КАМЕНОВА (1901–1944)
Ф. 999К, 1 опис, 59 а.е., 1891–1956
Родена 1901 г. в гр. Фердинанд, загива 1944 г. във Виена. Завършва танцовата школа на
Трюмни в Берлин (1928). Учителка в с. Мала Кутловица и в София. Асистент-балетмайстор
в Софийската народна опера (1942–1944).

Кръщелно свидетелство и паспорт на Мария Димова; диплома за средно образование (1920); уверения от следването ѝ в Германия (1923–1925) и от танцовата
школа на Трюмни (1928); заповед на МНП за назначаването ѝ на работа (1932);
служебна книжка (1939); молба и разрешителни от МНП за преподаване на частни
уроци и за откриване на Школа по ритмична гимнастика и художествени танци
(1939). Сведения от Мира Атанасова за смъртта на Мария Димова (1946).
Дневник на Мария Димова „Защо започнах да танцувам“; тетрадки с разработки на танцови композиции и на балетни постановки от Филип Кутев, Марин
Големинов, Петко Стайнов и др.; бележки за историческото развитие на пантомимата
и др.; афиши и програми от постановки с участието на Мария Димова и отзиви за
тях във в. „Днес“, в. „Слово“, в. „Зора“, в. „Литературен фронт“ и др. (1930–1945);
програми на танцовата школа на Мери Вигман, на Школата по ритмична гимнастика
и художествени танци на Мария Димова (1937).
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Писма от Мария Димова до семейство Тузусови за трудностите при изработването на декорите и костюмите за балетните ѝ постановки (1944); до МНП за
набавяне на костюми за балета „Нестинарка“ и за командироването ѝ в Бреслау
(1944); от Марин Големинов за постановката на „Нестинарка“ в Бреслау (1944).
Снимки на Мария Димова (1925–1943); със семейството ѝ (1913–1944); от
танцовите композиции „Майчини жалби“, „Войнствено тържествени ритми“; от
балетните постановки на „Нестинарка“, „Без изход“, „Към възход“ (1939–1942).
Спомени от Камен Димов – баща за Септемврийското въстание и молба за
издирване трупа на Мария Димова във Виена (1945).

ДИМЧЕВ, ХРИСТО НАУМОВ (1887–1963)
Ф. 1272К, 1 опис, 128 а.е., 1914–1967
Роден 1887 г. в Прилеп, умира 1963 г. в Кюстендил. Завършва право в Швейцария.
Мирови съдия и учител в Годеч; учител в Сливен, Казанлък, Стара Загора и Кюстендил
(1914–1938). Деец на въздържателното движение в България.

Писма от Френската легация в София за награждаването на Христо Димчев
от „Алианс франсез“ (1937). Съболезнователни писма за смъртта му от Димитър
Близнаков, А. Гайар, Андре Мино и др. (1963); спомени от негови ученици и съвременници за дейността му като основоположник на ученическите въздържателни
дружини (1965–1967).
Спомени от Христо Димчев за въздържателното движение в България. Окръжни от МНП, от Съюза за борба с алкохолизма, Бюлетин на БЛС за проблемите с алкохолизма (1946–1950).
Писма от и до Христо Димчев и Хари Варнър – председател на Японската въздържателна ложа, Учителския неутрален въздържателен съюз, Младежкия
въздържателен съюз със сведения за въздържателно движение в България и в чужбина и за въвеждането на противоалкохолно обучение в училищата (1927–1938); от
д-р Йозеф Лонго за създаването на Международен секретариат за противоалкохолно обучение в Копенхаген, за учредяване на Немска голяма ложа в Чехословакия и
Унгария (1929); от д-р Морис Льогрен за въздържателното движение във Франция,
за основаната от него ложа в Елзас (1927); от К. Рудин за организиране на събрания, за резултатите от направеното допитване в общините в Швейцария за забраната на алкохола (1920); от проф. Август Форел за отношението му към Първата
световна война и виновниците за нея, за учреденото от Христо Димчев дружество
„Здраве“ и за организационния живот на въздържателните дружини, за въздържателната ложа „Възраждане“, за публикациите му по проблема и др. (1914–1930);
от д-р Оскар Форел за мисията му в Бесарабия, за интереса му към българските социални проблеми, за законите за развода и аборта, за борбата срещу алкохолизма,
за проституцията, за промените в Международния орден на добрите храмовници
и др. (1954–1963); от д-р Херко за борбата срещу алкохолизма, за организирани271
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те срещи на въздържателите от Франция, Белгия, Холандия, Англия, за участието
му в конгреса на въздържателите в София (1923–1945); от Михаил Геновски, Рачо
Казански, Димитър Кърпачев, Любомир Михайлов, Димитър Москов, Бойко Марков, Никола Станчев, д-р Никола Шипковенски, Петър Шишков и др. за основаването на нови въздържателни дружества и тяхната дейност (1922–1961); от Международния орден на добрите храмовници за проблемите на въздържателните ложи,
с молба за сведения за ордена в България, за ритуали при получаването на степен,
за разпространение на статии в Германия и Холандия и др. (1921–1937); поздравителни писма от Швейцарската голяма ложа в Монтрьо за усърдната работа на
Христо Димчев сред младежта (1926); от Международния орден на добрите храмовници в Холандия за отбелязване на 10-та годишнина от основаването на Ученическия въздържателен съюз в България (1932).
Снимки на Христо Димчев; на проф. Август Форел (1930); на първата българска въздържателна дружина в Сливен (1915); на ученическото въздържателно дружество „Густав фон Бунге“ в Стара Загора.

ДИНЕВ, НИКОЛА САВОВ (1926–1975)
Ф. 688, 1 опис, 67 а.е., 1927–1974
Роден 1926 г. в София, умира 1975 г. Завършва Държавната театрална школа (1947).
Артист в Театъра на Народната армия (1952–1967) и в Народния театър (1967–1975).

Кръщелно свидетелство на Никола Динев; дипломи от Държавната театрална
школа и от ШЗО (1947, 1952); удостоверения и служебни бележки (1947–1951); указ
на ДС за удостояването му със званието „заслужил артист“ (1972).
Беседи от Никола Динев за техниката на говора, за пиесата „Егор Буличов
и другите“; бележки за историята и теорията на драмата, върху стихотворения и
разкази за подготвяните от него рецитали.
Протоколи от заседания на партийни и художествени съвети на Народния театър и др. (1948, 1952–1972); лекции, изказвания и доклади за историята на театъра
от Боян Дановски, Стефан Каракостов, Георги А. Стаматов и др.
Пиеси от Бертолд Брехт, Георги Джагаров, Йон Друце, Уилям Шекспир,
Фридрих Шилер, Димитър Шчеглов с разработени роли (1958–1974).
Снимки на Никола Динев в театрални и филмови роли; на Лео Конфорти и др.

ДИНЕКОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ (1910–1992)
Ф. 1987К, 1 опис, 4453 а. е., 1849–2000
Роден 1910 г. в с. Смолско, Софийско, умира 1992 г. в София. Завършва славянска
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филология в СУ (1933); специализира славистика във Варшава и Краков (1934–1935). Литературовед. Учител в колежа „Св. Августин“ в Пловдив (1936–1938); асистент (1938), доцент
(1941), професор (1945), ръководител на Катедрата по българска литература (1960–1979),
зам.-ректор на СУ (1962–1964); завеждащ Секцията по българска литература до Освобождението в Института за литература при БАН (1948–1983); ръководител на Архивния
институт (1949–1951) и на Института „Ботев – Левски“ (1955); директор на Института
за фолклор (1973–1982), на Кирило-Методиевския научен център при БАН (1980–1988);
член-кореспондент (1947), академик (1967); член (1955) и председател на Международния
комитет на славистите (1960–1963, 1985); почетен доктор на Варшавския университет (1973);
академик на Европейската академия на науките, изкуствата и литературата в Париж (1988).

Акт за раждане на Петър Динеков (1910); удостоверения, свидетелства и дипломи за завършено образование, за специализация и др. (1918–1947); служебни
бележки от колежа „Св. Августин“, укази от цар Борис ІІІ и заповеди за назначаване на работа и повишаване в степен (1941–1945); заповеди за командироването
му в университетите във Франция, Швеция, Чехословакия, Испания, САЩ и др.
(1967–1980); лични и членски карти (1944–1986); грамоти от ДС на НРБ, СНР, СУ,
СБП и други за награждаване и присъждане на научни звания (1962–1990); поздравителни адреси и посвещения (1942–1991). Спомени, статии и очерци от д-р Николай
Сиклунов, Йорданка Холевич, Илчо Димитров, Стефан Продев, Йордан Радичков,
Блага Димитрова, Чарлз и Любомира Грибъл за акад. Петър Динеков (1947–2000).
Дневници, тефтерчета и тетрадки на Петър Динеков със стихове, шаржове,
бележки и спомени (1923–1929).
Лекции от Петър Динеков по стара българска и възрожденска литература
(1931–1974); доклади за научната дейност на Емил Георгиев, Георги Цанев, Велчо
Велчев, Милена Цанева, Пантелей Зарев, Цветана Романска и др. (1949–1973); протоколи от заседания на Катедрата по българска литература, от дирекционни съвети,
комисии и др. (1961–1974); писма, рецензии, отзиви, статии и други от редакционната колегия по издаването на Кирило-Методиевската енциклопедия (1977–1987).
Монографии и изследвания от Петър Динеков: „Софийски книжовници през
ХVІ в. Поп Пейо“ (1939), „Преглед на българската литература“ (1948), „Български
фолклор“ (1959), „Делото на Димитър и Константин Миладинови“ (1962), „История
на старата българска литература“, „Поезията на Христо Ботев“, „Делото на Кузман
Шапкарев“ и др.; студии: „За историческото единство на българската литература“,
„Делото на Методий“ и др.; статии: „Йоан Кукузел“, „За творческите похвати на
Вазов“, „Първи възрожденци“, за Пeйо К. Яворов, Елин Пелин, Людмил Стоянов,
Мария Грубешлиева, Емилиян Станев и др. за юбилейни чествания на Иван Вазов,
Петко Ю. Тодоров, Алеко Константинов, Елисавета Багряна, Никола Козлев, Ерих
Мария Ремарк, акад. Дмитрий Лихачов; за творчеството на проф. Асен Златаров,
проф. Марин Дринов, проф. Александър Балабанов, проф. Йордан Иванов, проф.
Александър Теодоров-Балан, проф. Любомир Милетич, проф. Михаил Арнаудов
и др.; за българския език, култура и театър, за българо-полското и италианско
културно сътрудничество; изследвания: „Фолклорът и историята на българската
литература“, „Народната песен в живота на българското село“, „Фолклор, език,
народ“ и др. за обредните, историческите, лирическите и юнашки песни, героич273
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ния епос, народните балади и други жанрове в българското народно поетическо
творчество. Рецензии и отзиви от Петър Динеков за книги и изследвания от Димитър Талев, Стефан Л. Костов, Димо Сяров, Минко Неволин, Христо Силянов,
Владимир Полянов, Александър Райчев, Надежда Драгова, Стоянка Бояджиева,
Емил Георгиев, Климентина Иванова, Вера Мутафчиева, Цвета Унджиева, Донка
Петканова и др.; за Адам Мицкевич, Хенрих Сенкевич, Стефан Жеромски, Юлиан
Тувим и за развитието и проблемите на полската литература; спомени, пътеписи,
очерци и радиопредавания: „Духовният живот на софиянци преди Освобождението“,
„Етнография и изкуство“, за Йордан Йовков, Веселина Геновска, Никола Фурнаджиев, Иван Леков, Чудомир, Александър Бурмов, Халина Данилчук, за научната
експедиция в Света гора през 1941 г. и др. (1929–1976).
Програми, устави, писма, протоколи, заповеди и др. от заседания и конгреси на
Международния и Българския славистични комитети (1958–1990); от симпозиуми,
конференции, комисии и други национални и международни форуми с участието
на Петър Динеков (1934–1991).
Писма до Петър Динеков от Любомир Андрейчин за съвместната им дейност
по популяризирането на полската култура и др. (1931–1967); от Елисавета Багряна
за преводите ѝ за подготвяната антология на полската поезия и др. (1958–1985);
от Ю. К. Бегунов за написването на уводна статия към монографията „Презвитер
Козма в славянската литература“, за съвместната им дейност и др. (1964–1989);
от Роже Бернар за включването му в авторския колектив за издаване на сборници, за популяризирането на българската литература във Франция, за френската
славистика и др. (1957–1991); от Пирин Бояджиев за работата му върху книгата
„Културно възраждане в Силистра“, за сътрудничеството му с румънските ученислависти, за смъртта на поета Любен Димитров и унищожаването на творчеството
му (1971–1991); от Дора Габе за точността при превода на поезия, със спомени за
отношенията ѝ с Пейо К. Яворов и др. (1961–1987); от Николай Генчев с молба да
поеме специализанти към Центъра по културознание при СУ и за участие в Учредителното събрание на движението „Български конституционен форум“ (1989, 1991);
от Любен Георгиев за изпращане на снимка за издаването на „По пътеките на живота“ и др. (1955–1978); от Константин Гълъбов с подкрепа при кандидатстването
му за работа, по лични въпроси и др. (1931–1973); от проф. Христо М. Данов за
културния живот в Пловдив и др. (1944–1984); от Георги Джагаров за преиздаване
на сборника на Иван Шапкарев (1969); от Михаил Димитров по творчески въпроси,
за публикации в „Списание на БАН“ (1949–1965); от Блага Димитрова за запазен
негов екземпляр от „Пан Тадеуш“ след бомбардировките над София през януари
1944 г., за несъгласието му да се отстрани стихотворението „Почти пророчество“
от стихосбирката ѝ „Пространства“ (1944–1988); от Иван Добрев за рецензия на
книгата „Христо Смирненски“ от Иван Дуйчев, с предложение за издаването на
Лондонското четвероевангелие в серията „Паметници на старата българска писменост“ и др. (1967–1982); от акад. Пантелей Зарев за отношението на СБП към избора
на академици, за ролята на УС на съюза и др. (1955–1973); от Николай Икономов с
благодарност за положителната оценка за класификацията на народното творчество,
с молба за написване на увод към „Успоредици на българските и чуждестранните
пословици и поговорки“ (1964); от Ернст Кей за изпращането на автобиография
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и библиография на публикациите му за включването им във второто издание на
„Учени със световен принос в науката“ (1968); от Иван Койнаков за дадената му
за печат статия за народните предания за Васил Левски, за бойните партизански
маршове и др. (1960–1988); от Иван Кондарев за написването на „История на
Чирпан и Чирпанско“ (1981); от Елка Константинова за работата му с краковските
българи и др. (1968–1987); от Детлив Кулман за включването на „Кратка история
на българската литература“ в литературна енциклопедия и др. (1966, 1967); от
Инес Кьолер за определянето на референт за написването на биографични статии
за „Немската енциклопедия“, с впечатления от І конгрес на славистите във ФРГ и
др. (1965–1978); от акад. Дмитрий Лихачов за необходимостта от задълбочаване
на българо-руските връзки, за съвместната им издателска дейност, за общата им
работа върху монографията „Място и роля на древноруската литература в славянската литература“, за значимостта на източнославянската литература, за научните
и нравствени качества на учениците на Петър Динеков (1960–1985); от Рикардо
Пикио за работата му върху доклада „Мястото на старобългарската литература в
културата на Европейското средновековие“ за предстоящия конгрес по българистика, за интереса му към старобългаристиката, за преместването му на работа в
Рим като професор по славянска филология и др. (1950–1992); от проф. Курт Ранке
за издаването на приказки и на отделен том „Приказки в Европа“ (1956–1990); от
Клаус Рот за съставяне на международна библиография и за публикации в областта на южнославянската култура и литература (1984); от Владимир Топенчаров с
предложение да изнесе беседа за международното честване на Кирил и Методий
в университета в Страсбург (1968, 1969); от Роман Якобсон за запознаването му
с новите постижения на българската фолклористика, за отпечатването на статии
от Петър Динеков и Веселин Бешевлиев в списание на Харвардския университет
и за изпращането на отзив за творчеството на Рикардо Пикио и др. (1959–1982);
от Веселин Андреев, Любен Бешков и Николай Дончев за проучванията им за
живота и творчеството на Йордан Йовков, с предложение да се покани Марсел
Баляр – директор на сп. „Кайе Сюд“ в Марсилия за запознаването ѝ с български
писатели и популяризирането им във Франция и др. (1957–1990); от Елин Пелин,
Михаил Кремен, Ламар, Радой Ралин с мнение за творчеството му, за публикации
(1949–1983); от Емилия Георгиева, Александър Гетман, Николай Кауфман, Цанко
Лавренов, Люба Паликарова, Светлин Русев, Борис Христов с поздравления за
награждаванията му и др. (1940–1988).
Снимки на Петър Динеков като ученик и студент (1925–1936); с майка му,
Гена – сестра и Иван – брат (1932–1987); със студенти по славянска филология; с
Любомир Андрейчин, Александър Теодоров-Балан, Йордан Иванов, Стойко Стойков, Крум Кюлявков, Петър Константинов, Йордан Радичков, Дора Габе, Елисавета
Багряна, акад. Димитър Косев, акад. Дмитрий Лихачов, проф. Давид Робинсън,
проф. Винке и др.; от участието му в славистични конгреси, конференции и симпозиуми в България и чужбина (1931–1989); с папа Йоан Павел ІІ (1979); снимки
на Христо Г. Данов (1905), проф. Иван Шишманов (1920), Димитър Димов (1961),
проф. Кширановски (1965), проф. Михаил Арнаудов (1966) и др.
Богослужебна книга, издадена от Вселенската патриаршия (1849).
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ДИНКОВ, НИКОЛАЙ МАНОЛОВ (1921–)
Ф. 178А, 1 опис, 65 а.е., 1921–1982
Роден 1921 г. в с. Леново, Пловдивско. Завършва естествени науки в СУ (1949). Геолог.
Главен геолог в ЦУ Геоложки и Минни проучвания към МТП (1954–1974); главен директор,
първи зам.-генерален директор на Дирекцията по проучвания на твърди полезни изкопаеми
при Комитета по геология и минерални ресурси (1974–1984).

Автобиография (1977).
Кръщелно свидетелство на Николай Динков; дипломи за средно и висше образование (1942, 1949); удостоверения, укази, грамоти за награждаването му от ДС
на НРБ, ММет, Министерството по геология на СССР (1969–1982).
Пълномощно от министъра на външните работи за подписване на спогодба
между НРБ, Виетнам, Полша, Унгария, СССР, Чехословакия за сътрудничество по
ускоряване на геопроучвателните работи на територията на Виетнам (1980).
Доклад от Николай Динков „Търсене и проучване на полезни изкопаеми в
НРБ“; статия „100 години българска геология“ (1980).
Покани и програми за научно-технически конференции (1980, 1982).
Снимки на Николай Динков от служебни пътувания в страната и в чужбина
(1953–1982); от Световния геоложки конгрес в Париж (1980); с учени и служители
от Комитета по геология (1979, 1981, 1982).

ДИЧЕВ, СТЕФАН НИКОЛОВ (1920–1996)
Ф. 1285, 1 опис, 482 а.е., 1920–2000
Роден 1920 г. във Велико Търново, умира 1996 г. в София. Завършва СУ с докторат по
обществено-политически и държавни науки. Писател. Член на СБП (1954). Главен редактор
на сп. „Космос“ (от 1962). Директор на ДИ „Народна култура“ (1968–1973).

Автобиография.
Кръщелно свидетелство на Стефан Дичев; диплома за висше образование
(1944); удостоверение за докторат (1946); удостоверения за прослужено време в
ТЕЦ „Република“ в с. Мошино, във Върховната стопанска камара, в Катедрата по
стопанска политика в СУ, в сп. „Космос“, в ДИ „Народна култура“ (1943–1984);
регистрационен лист за международния ПЕН-клуб (1967); постановления и грамоти за награждаването му (1959, 1978); членски карти от СБП, СБЖ, Съюза на
българските филмови дейци, международно журналистическо удостоверение и др.
Спомени и статии за Стефан Дичев от Тончо Жечев, Владислав Икономов, Богомил
Нонев, Любен Дилов, Йордан Радичков и др. (1956–1997).
Дневник на Стефан Дичев (1947–1948).
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Планове, подготвителни бележки и романи от Стефан Дичев: „За свободата“, „Рали“, „Пътят към София“, „Ескадронът“, „Подземията на Сен Жан д’Акр“,
„Крепости“, „В лабиринта“, „Среща на силите“, „Завоевателят на миражите“; на
сценарии за филми: „Демонът на империята“, „Съдбоносна мисия“, „Пътят към
София“, „Раковски“; либрета на опери: „Тракийски идоли“ от Марин Големинов
и „Неда“ от Жул Леви; пиеси: „Наша земя“, „Отвъд отчаянието“; стихотворения,
разкази, новели, романи, очерци и др. Отзиви и рецензии за творчеството му от
Дойно Дойнов, Константин Косев, Владислав Икономов, Атанас Свиленов и др.
(1956–2000).
Писма от и до Стефан Дичев, Лиляна Дичева – съпруга и Ивайло Дичев – син
по лични и творчески въпроси; от Марко Ганчев за работата му като посланик в
Минск (1993); от Михаил Геновски, Николай Генчев, Антон Дончев, Никола Кондарев, Емил Манов за учредяването на Обществен съвет за национални ценности
по литературни, творчески и обществени въпроси (1965–1983); от Давид Овадия за
редактирането на романа „За свободата“; от читатели с отзиви за негови произведения и др; покани за срещи с читатели за обсъждане на романите му, за премиери
на филми по негови сценарии и др.
Снимки на Стефан Дичев; с Лиляна Дичева и с Ивайло Дичев; със състуденти;
с Димитър Талев; в редакцията на сп. „Космос“ и др.

ДОБРЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (1881–?)
Ф. 550К, 1 опис, 260 а.е., 1897–1964
Роден 1881 г. в Търговище. Завършва Физико-математическия отдел на СУ (1912) и
застрахователно дело в университета в Нюшател, Швейцария (1916). Актюер (счетоводител в осигурително дружество), главен актюер, технически директор и главен директор на
Чиновническото кооперативно-застрахователно дружество (1912–1944). Подуправител на
ДЗИ (1944–1948).

Автобиография (1959).
Изследвания и статии от Александър Добрев: „Златото – международна монета“, „Парите като средство за мерене на стойности“, „Стопанско и социално
значение на застраховката“, „Обществените осигуровки и Международното бюро
на труда“ и др. за паричните реформи в европейските страни след Втората световна война, за проблемите на жилищното строителство и неговото кредитиране, за
пенсионното дело и др. (1925–1957); лекции по животозастраховане на Александър
Добрев; бележки за златното производство в различните страни; за средното годишно увеличение на цените в проценти (1952–1958); за проблемите на градското
и селското строителство и за строителните организации и тяхното кредитиране в
САЩ и Европа (1939–1958). Диаграми, статистически данни и сравнителни таблици за покупателната стойност на долара (1929–1953), за ръста на индустриалното
производство и ролята на застрахователното дело (1929–1964), за отражението на
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световната икономическа криза от 1929 г. в различните страни, за световното производство на стомана, каменни въглища, за броя на населението и смъртността по
страни и професии (1930–1949).
Сборници, статии и доклади от Луиджи Аморозо, Шарл Жид, Роже Пикар, д-р
Курт Еренберг и др. по различни въпроси на застрахователното дело (1897–1952);
доклади от Залцбургския конгрес за спестовността и жилищното строителство
(1935); снимки на близки и познати на Александър Добрев.

ДОБРЕВА, МАРИНА ДИМИТРОВА (1888–?)
Ф. 1148К, 1 опис, 27 а.е., 1905–1966
Родена 1888 г. в Шумен. Завършва Шуменската девическа гимназия (1905) и учителски курс по физкултура, музика и балет в Прага (1910). Учителка по пеене в Русе, Варна
и София. Активистка на гимнастическо дружество „Юнак“; участничка в гимнастически
състезания във Венеция (1932), Югославия (1937) и Чехословакия (1938); председател на
секция „Средношколска гимнастика“; преподавател във ВИФ (1944–1952) и в Балетната и
музикална школа към профсъюзния дом на културата „Г. Димитров“ – София.

Дипломи на Марина Добрева за завършен учителски курс (1905), за участие
в VIII съюзен юнашки събор (1935).
Бележки от Марина Добрева за професионалната ѝ дейност (1966).
Писма до Марина Добрева от Съюза на българските гимнастически дружества
„Юнак“ (1935, 1942); благодарствени писма от МНП за активната ѝ дейност (1938).
Снимки на Марина Добрева с членове на дружество „Черноморски юнак“
(1928–1935); с участници в женски гимнастически курс (1942) и др.

ДОБРИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ (1898–1958)
Ф. 548К, 1 опис, 50 а.е., 1921–1960
Роден 1898 г. във Велико Търново, умира 1958 г. в София. Завършва Художествената
академия в София (1919); специализирал във Виена (1921–1924). Художник-карикатурист.
Сътрудник на в. „Българан“ (1916–1924), в. „Червен смях“ (1919–1923), в. „Скорпион“ (1925)
и на други австрийски и холандски списания (1921–1926).

Биография на Александър Добринов от Мила Добринова (1960).
Графични портрети от Александър Добринов на Петър Карапетров, Любен
Петров, Снежина Челебиева и др.; карикатури на Стоян Бъчваров, проф. Асен
Златаров, Стефан Македонски, Христина Морфова, Людмила Прокопова и др.,
публикувани в чешки и италиански вестници и списания (1927–1934); програми
на пиесите „Тебеширеният кръг“ и „Баня“ от Владимир Маяковски с карикатури
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от Александър Добринов (1927–1950); отзиви и рецензии от Александър Божинов,
Ангел Матанов, Владимир Русалиев и др. в българския и чуждестранния печат за изложбите на Александър Добринов в България, Чехословакия и Полша (1926–1939).
Писма от Александър Добринов до Христо Добринов – баща за специализацията си във Виена и за самостоятелната си изложба (1922); от А. Стоичков за
изпратените карикатури за в. „Българан“ (1921).
Графични портрети от Мишо Симеонов на Александър Добринов (1946, 1948).
Снимки на Александър Добринов (1918); от негови изложби в чужбина
(1927–1932); с Христо Смирненски (1921); на Людмила Прокопова и Христина
Морфова (1927).

ДОБРИЧ, ЛАЗАР ИВАНОВ (1881–1970)
Ф. 891К, 1 опис, 76 а.е., 1896–1962
Роден 1881 г. в с. Равно поле, Софийско, умира 1970 г. в София. Завършва френския
колеж в София. Цирков артист. Гастролира в Европа, Азия и Америка (1897–1914). Основател и съдружник на цирк „Колизеум“ (1919–1926) и на цирк „Роял“ – Добрич (1933–1948);
директор на цирк „Родина“ (1948–1956); главен режисьор в Дирекция „Български циркове“
(1956–1961); ръководител на акробатични трупи (1950–1970).

Международен паспорт на Лазар Добрич (1923); договори за участие в чуждестранни циркови трупи (1908–1909); покани за честване на 60-годишната му артистична дейност (1957); статии в пресата за творческите му постижения (1942–1962).
Бележки на Лазар Добрич от заседанията на Цирковия фестивал във Варшава
(1956).
Афиши, програми, илюстровани картички за представления с участието на
Лазар Добрич в Англия, Франция, САЩ и др. (1908–1962).
Статии от българския и чуждия печат за цирковото изкуство (1954–1962).
Снимки на Лазар Добрич (1896–1960); на негови изпълнения (1908–1914); с
негови възпитаници (1921); от гастроли в Унгария, Полша, Югославия, от чествания (1937–1958); снимки на членове на Международната артистична ложа (1913);
на участниците в Първия конгрес на цирковите и театралните артисти (1933) и др.

ДОБРОСЛАВСКИ, ТРАЙЧО МИХОВ (1903–1964)
Ф. 499, 2 описа, 122 а.е., 1903–1994
Роден 1903 г. в с. Доброславци, Софийско, умира 1964 г. в София. Завършва Руския
селскостопански институт в Прага (1931). Журналист, политически деец. Анархист (1923–
1932). Редактор на в. „Свободен народ“ (1926–1928), в. „Ново време“, в. „Нова камбана“
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и др. (1932–1939). Член на БКП (1941); политически секретар на Народен съюз „Звено“
(1945–1946); главен секретар на МИ (1947); министър на народното здраве (1947–1950);
председател на Комитета по кинематография (1950–1956); пълномощен министър във
Финландия (1956–1960).

Автобиографии (1948–1959).
Кръщелно свидетелство на Трайчо Доброславски; дипломи за средно и висше
образование (1925, 1932); военна книжка; лична карта, служебен и дипломатически
паспорт (1930, 1944–1949); трудова книжка и удостоверения за прослужено време
(1949–1960); орденски грамоти и значки (1945–1956); препоръки от Кимон Георгиев
и Пенчо Попзлатев (1945); смъртен акт и некролог от ген. Петър Вранчев (1964).
Спомени от Кирил Доброславски – син за последните дни, самоубийството и погребението на Трайчо Доброславски (1994); статии за дейността му (1944–1990).
Предизборна реч и бележки на Трайчо Доброславски от обиколката му в Южна
България като представител на Народния съюз „Звено“. Протоколи за създаването
на Народния съюз „Звено“ в Дупница; доклади, изложения и резолюции за разногласията между членовете на съюза във Враца, Габрово, Перник, за дейността на
групата около Георги Стамболов и Васил Гайтанов, със сведения за опозиционни
настроения в ЦК на Народния съюз „Звено“ и за провеждането на областни и
околийски конференции с инструкции за стабилизирането на съюза (1945–1947).
Предложения, доклади, отчети, обяснителни записки от Трайчо Доброславски до ЦК
на БКП и Профсъюза на здравните работници по кадрови въпроси, за санитарния
надзор и др. (1948–1949); до МК и Вълко Червенков за филмовата продукция и материалната база на Комитета по кинематография, за нередности при строителството на
паметници на културата и в Радио „София“ (1950–1956); за българо-финландските
търговски отношения и др. (1956–1960); за неблагополучията в стопанската сфера,
за култа към личността (1962).
Статии, речи, изказвания от Трайчо Доброславски за дейността на Дамян
Велчев през 1923–1947 г.; за развитието на промишлеността, селското стопанство
и др. (1945–1960); предсмъртни записки и писмо от Трайчо Доброславски (1964);
спомени за сътрудничеството на комунисти във в. „Нова камбана“ (1947); бележки
за Никола Петков и за проведени партийни събрания (1962–1964).
Писма от и до Трайчо Доброславски и Института по история на БКП, издателство „Български писател“ за дейността му като редактор и журналист до 1944 г.
(1960–1961); до Рубен Аврамов за проявено недоверие, за създаването на български и внос на чужди филми (1951–1956); до Георги Димитров за проектокодекса
на културните институции; до акад. Тодор Павлов, патриарх Кирил, Любен Станев за назначения в Комитета по кинематография (1954–1956); до Вълко Червенков и Антон Югов с опровержение на неверни факти за състоянието на Българска
кинематография (1955) и др.
Снимки на Трайчо Доброславски със семейството си (1941–1956); с Георги
Караславов, Лозан Стрелков, Вълко Червенков (1946–1949), Урхо Кеконен – президент на Финландия и с др. лица от дипломатически приеми, конференции и
срещи (1946–1960).
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ДОГАНОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ (1888–1964)
Ф. 1114К, 1 опис, 34 а.е., 1891–1962
Роден 1888 г. в Копривщица, умира 1964 г. Свещеник, протосингел на Варненската
митрополия (1928), протойерей (1929).

Кръщелно свидетелство на Георги Доганов; писма и свидетелство за назначаването му за протосингел (1928), за избора му за протойерей (1929) и др.
Генеалогия на Догановия, Каравеловия, Чалъковия и Маджаровия род.
Завещание от митрополит Симеон Варненско-Преславски (1936) с програма
за погребението му и смъртен акт (1937); протокол от духовническия съвет за
приемане имуществото на Варненската митрополия (1937). „Биографична книга
на митрополит Симеон Варненско-Преславски“ (1923), възпоминателна реч, статия
и др. за живота и дейността му.
Писма до Георги Доганов от митрополит Симеон Варненско-Преславски за състоянието на митрополията, за църковните имоти в Преслав, за религиозните обреди
и отношението на миряните към тях, за настаняване на работа на възпитаниците
на Черепишкото духовно училище (1927–1936); от Велислав Ив. Кацаров с молба
за сведения за учителстването на Никола Доганов в Берковица през 1872 г. (1962);
от Иван Т. Петров с молба за допълнителни данни за Любен и Петко Каравелови и
за родословието на Чалъкови и Доганови (1935); от Петко Т. Теофилов за интереса
си към живота и дейността на Георги Доганов (1961) и др.
Снимки на Георги Доганов (1924); с Люба Доганова – съпруга (1917).

ДОГАНОВ, КОНСТАНТИН ИВАНОВ (1891–1923)
Ф. 1115К, 1 опис, 18 а.е., 1909–1963
Роден 1891 г. в Копривщица, разстрелян 1923 г. във Варна. Завършва Варненската
мъжка гимназия (1909). Учител в с. Голям чардак, Пловдивско, Копривщица, с. Две могили,
Русенско и др. (1909–1915, 1917–1920). Участник в Първата световна война; секретар на
ОК на БКП във Варна (1923).

Зрелостно свидетелство на Константин Доганов (1909); удостоверения за учителска правоспособност (1912) и за дисциплинарно наказание (1917); уволнителен
билет (1917); писмо за назначаване на работа (1917).
Спомени за Константин Доганов от Георги Доганов – брат; сведения за партийната му работа във Варненско; възпоминателна реч, сказка, статии за живота и
дейността му (1948–1963).
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ДОГАНОВ, КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (1843–1900)
Ф. 888К, 1 опис, 14 а.е., 1866–1883
Роден 1843 г. в Копривщица, умира 1900 г. в Русе. Завършва „Робърт колеж“ в Цариград. Председател на Пловдивския революционен комитет (1873); заточеник в Диарбекир
(1874–1876); доброволец в Руско-турската освободителна война (1877–1878). Кмет на Русе
(1884–1885).

Автобиографични бележки от Константин Т. Доганов със сведения за революционната му дейност, за връзките му с Атанас Узунов и за заточението му (1879).
Писмо от Константин Т. Доганов до Тодор Хр. Доганов – баща за живота му
след завършване на „Робърт колеж“, за борбата с гръцката пропаганда, за българиученици в „Робърт колеж“ (1866).
Снимки на Константин Т. Доганов (1883).
Писма от Атанас Узунов за заточението му в Аргана Мадени, за литературните
му занимания, за написването на драмата „Цвятко войвода“, за получаването на
сп. „Знание“ и в. „Ден“, за неуспешни опити за бягство на заточеници, за отзвука
от Априлското въстание (1876).

ДОГАНОВ, ТОДОР ХРИСТОВ (1805–1873)
Ф. 1116К, 1 опис, 8 а.е., 1839–1972
Роден 1805 г. в Копривщица, умира 1873 г. Търговец, възрожденски деец.

Биографични сведения за Догановия род; завещание от Христо Петков Доганов – баща (1839).
Писма до Тодор Доганов от д-р Стоян Чомаков за борбата срещу митрополит
Хрисант Пловдивски и др. (1853–1865).
Снимки на стенописи от Рилския манастир с образите на Тодор Доганов и
Рада Чалъкова-Доганова и др. Устав на женското дружество „Благовещение“ в
Копривщица (1872). Статия от Георги Ив. Доганов „Коя е майката на Любен Каравелов?“ (1962).

ДОЙЧЕВ, ЛЮБОМИР (Любомир Дойчев Колев) (1909–1991)
Ф. 360К, 5 описа, 2060 а.е., 1871–1972
Роден 1909 г. в Русе, умира 1991 г. Завършва Дипломатико-консулския отдел на Свободния университет (1933). Писател. Служител в кооперативна централа „Напредък“ и в
Ючбунарската популярна банка (1928–1950); началник на Културно-просветния отдел на
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БЛРС (1950–1955). Редактор на в. „Булгаристан“, в. „Весело пладне“, сп. „Стожер“, сп.
„Лов и риболов“ и др. (1929–1969). Член на Дружеството на детските писатели и на Съюза
на независимите писатели.

Автобиография и автобиографични бележки (1944, 1959).
Кръщелно свидетелство на Любомир Дойчев; уверение за завършен курс по
реклама (1933); военен билет и открити листове (1943–1945); служебни бележки,
заповеди за командировка и др. (1936–1968); членски карти; указ от НС и грамота
от Националния комитет за защита на мира за награждаването му (1959, 1964);
родословно дърво; афиш, стихотворения и други за честване 60-та му годишнина
(1968–1969).
Сборници с разкази от Любомир Дойчев: „Чуден свят“, „Баташката чета“,
„Един ловец разказва“ и др. (1944–1965); стихосбирки: „С татко на лов и риболов“,
„Срещи с утрото“ (1961–1968); пиеси за деца: „Кладенец сред полето“, „Чудният
сън“, „Боят настана“ и др.; сценарии за филми; статии за Васил Левски, Априлското
въстание, за лова и риболова, публикувани в периодичния печат; беседи.
Учредителни протоколи на комитетите „Българска книга“, „Българска и
македонска литература“ (1930–1935). Стихосбирки, разкази, фейлетони, статии
от Димитър Аджарски, Виктория Генова, Змей Горянин, Санда Йовчева, Недялко
Месечков, Александър Муратов, Владимир Русалиев и др. (1931–1949); преводи
от Димитър Драганов и др.; книги, статии от български и чужди автори за лова
и риболова (1950–1968). Рисунки, скици, карикатури, илюстрации към книги и
списания от Илия Бешков, Стоян Венев, Борис Димовски, Ари Калъчев, Вадим
Лазаркевич, Тодор Цонев и др.
Албум с автографи от Елисавета Багряна, Евгения Марс, Константин Сагаев,
Николай Шмиргела и др. (1903–1941).
Сведения за активите и пасивите на Ючбунарската популярна банка; отчет за
25-годишната ѝ дейност (1922–1946) и списък на членовете на УС (1949); проекто-правилник на УС на Съюза на графолозите; списък на членовете му; приходноразходна книга; изложения, писма и др. (1936).
Устав на БЛРС, окръжни, проектопрограми, протоколи, доклади и др. Докладни
записки и отчети от Любомир Дойчев до председателя на БЛРС за проведени отчетно-изборни събрания и за състезания по риболов, по организационни въпроси и
др. (1951–1968). Таблици за улова и износа на жив дивеч (1964–1967), за наличните
обекти за спортен риболов (1962–1966) и др.
Писма от и до Любомир Дойчев и Марин Въжаров за редактиране на сп. „Лов
и риболов“ (1951); от Васил Александров за сътрудничество във в. „Борба“, за отпечатване на „Дебелянов лист“ и др. (1930–1933); от Жак Битев с преценки за сп.
„Стожер“ и др. (1932–1942); от Радослав Бурмов за сътрудничество във в. „Весело
пладне“, за литературните конкурси на сп. „Светлоструй“ (1935); от Паун Генов
по редакционни въпроси на сп. „Хоризонт“ и библиотека „Селско възраждане“ и
др. (1930–1936); от Кристиян Есенин за книгата му „Симфония на войната“, за
сътрудничество във в. „Воля“, в. „Пладне“, в. „Начало“ и др. (1934–1935); от Никола П. Ковачев за въстанието в с. Кръвеник и с. Ново село, Великотърновско през
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1876 г. и др. (1946); от Борис Незорин, Богдан Овесянин, Петър Славински, Петър
Стъпов и др. за новоизлезли книги, за сътрудничество в редактираните от Любомир
Дойчев вестници и списания (1928–1968); от СБП, СБЖ, МНП и издателства за
публикации, литературни четения, чествания (1927–1972).
Снимки на Любомир Дойчев (1931–1935); на УС на Ючбунарската популярна
банка; от конференция на есперантистите в Югозападна България (1930); на княз
Алексадър I Батенберг със семейството му; на митрополит Григорий ДоростолоЧервенски и др. (1871–1890).
Дневник на Дойчо Колев – баща за общата железничарска стачка (1919); окръжни, манифест от Железничарския съюз (1925); списък на стачници железничари
и телеграфо-пощенски работници от с. Новоградец, Варненско (1920) и др.

ДОНЕВ-АДОНИС, АНГЕЛ ИВАНОВ (1919–1988)
Ф. 994, 1 опис, 38 а.е., 1940–1986
Роден 1919 г. в с. Гърмен, Благоевградско, умира 1988 г. в София. Завършва ДМА в
София (1946). Музикален педагог, поет, драматург. Ръководител на женски хор в кв. „Лиляна
Димитрова“, София (1946–1948); учител и ръководител на Музикалната школа при ХХХVІ
средно училище „М. Горки“ (1949–1972), на акордеонния оркестър в с. Пасарел, Софийско.

Автобиография (1986).
Удостоверения и служебни бележки на Ангел Донев за прослужено време, за
участие в бригадирското движение, за следдипломна квалификация и др. (1944–
1980). Съобщения във в. „Девети септември“ и сп. „Читалище“ за музикалната му
дейност (1978, 1980).
Спомени от Ангел Донев за педагогическата му работа; комедии: „Изненада“,
„Съперници“ (1980–1986); трагедии: „Яворов и Лора“, „Спартак“, „Пратеник на
султана“, „Трагедия за Петър Делян“ (1981–1982); поеми: „Гърменска невеста“,
„Тамара“ (1980, 1982); любовна лирика „Вдъхновение“ (1984–1985).
Афиши и програми от акордеонни концерти на възпитаници на Ангел Донев
(1966–1967) и др.
Снимки на Ангел Донев; с ученически и акордеонни оркестри (1940–1979) и др.

ДОНЕВ, СТОЙЧО СЯРОВ (1872–?)
Ф. 1021К, 1 опис, 23 а.е., 1897–1947
Роден 1872 г. в с. Караиваница, Габровско. Завършва философия в Германия. Учител;
окръжен училищен инспектор, директор на Института за слепи и глухонеми.
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Диплома на Стойчо Донев за доктор по философия (1897); писмо от МНП
за командироването му в Санкт Петербург (1904); писма и телеграми за 25-та и
50-годишната му просветно-педагогическа дейност (1920, 1944); лична и членска
карта от БЗНС (1946–1947) и др.
Спомени от Стойчо Донев за юношеските и студентските си години, за работата
си като инспектор и др. (1947); бележки по методика на обучението в Института за
слепи и глухонеми; урочни планове и лекции.
Писма до Стойчо Донев от Иван Лекарски за допълнителни сведения за възпитателния институт „Детско огнище“ (1943); от арх. Георги Фингов с обяснителни
бележки към приложената скица на сградата на Института за слепи и глухонеми
(1909); от проф. Иван Шишманов за оставането на Института за слепи и глухонеми
в София и отношението на обществеността по въпроса (1909) и др.
Снимки на Стойчо Донев; със семейството си; с колеги и познати (1913–1933).

ДОНЧЕВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ (1884–1950)
Ф. 815К, 1 опис, 27 а.е., 1907–1962
Роден 1884 г. в Свищов, умира 1950 г. в София. Завършва Търговската гимназия в София. Следва в Московската консерватория. Оперен певец, сътрудник на МХТ (1908–1911),
солист в Оперетната дружба в София (1911–1930); вокален педагог.

Биографични сведения за Георги Дончев от Октав Дончев – син (1962).
Кръщелно свидетелство на Георги Дончев; грамоти за награждаването му
с орден „Св. Александър“ и за „Гражданска заслуга“ (1922, 1930). Съобщение в
печата, художествени адреси, писма и телеграми от ДМА, Музикалния съюз, Съюза на артистите в България и др. за 25-годишния му творчески юбилей (1930);
некролози (1950).
Писмо до Георги Дончев от читалище „Напредък“ в Килифарево с благодарност за оказаното съдействие (1944).
Снимки на Георги Дончев (1910, 1918); със семейството си; от сцени в оперите
„Манон Леско“, „Копелия“, „Царска милост“ и др.; на сградата на театъра при ІХ
пехотна дивизия (1917). Портретна рисунка на Георги Дончев от Октав Дончев.

ДОНЧЕВ, ТРИФОН (Трифон Дончев Гайдурков) (1901–1969)
Ф. 1246К, 1 опис, 524 а.е., 1925–1974
Роден 1901 г. в Казанлък, умира 1969 г. Завършва агрономство в София (1924). Агроном, кооперативен деятел. Директор на земеделските училища в с. Тулово и с. Раднево,
Хасковско (1924–1939). Инспектор в ЦУ на БЗКБ (1939–1945); началник отдел „Кредитиране
на земеделски кооперации, ТКЗС, МТС“ в ЦУ на БНБ (от 1947).
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Автобиография (1948). Биография от Т. Ботев (1974).
Заповеди на Трифон Дончев от МЗДИ за назначаване, повишаване в длъжност,
за командировки и др. (1936–1947); имуществени документи (1936–1954).
Доклади от Трифон Дончев до МЗДИ, БЗКБ, БНБ за състоянието на земеделското образование (1930), за ползването на земеделските земи от кооператорите и
тяхното подпомагане (1930–1942), за кредитиране на предприятия при просрочени
заеми (1953); мнения за отпускане на кредити за кооперации във Великотърновско,
Пловдивско, Сливенско, Шуменско; учебни планове и програми за земеделските
училища; изказвания пред национални и регионални съвещания; бележки за лекции
за курсове за агрономи и за председатели на ТКЗС (1949); статии за производителността на земеделските кооперации и за реализацията на продукцията, публикувани
в сп. „Кооперативно дело“, в. „Дъга“, „Кооперативна България“, „Кооперативна
защита“ и др. (1936–1953).
Окръжни, заповеди, писма от МЗДИ, ОСБЗК, БЗКБ за одобряването на уставите и правилниците на трудово-земеделските производителни кооперации, за
земеустройството на ТКЗС, за строеж на стопански сгради и др.; правилници и
наредби от БЗКБ за задружно стопанисване на фондови земи и за кредитиране на
кооперативни сдружения (1943–1944); таблици за броя на кооперативните млекопреработвателни заведения и за тяхната продукция (1936–1947), за ръста на полевъдството, лозарството, животновъдството (1940–1948); сведения за продукцията
на винарските изби (1935–1946). Устави, протоколи от учредителни събрания,
трудови норми, списъци на членове на земеделски кооперации (1925–1943). Преписки между ЦУ на БЗКБ с нейните клонове в Бургас, Карнобат, Плевен, Сливен и
Ямбол (1941). Програми на международния конгрес на кооперативното стопанство
в Париж (1947); от курсове за подготовка на банкови инспектори, инструктори,
управители на ТКЗС и др.
Писма до Трифон Дончев от инспектори при БЗКБ, директори на кооперации
и земеделски училища, агрономи за кредитиране на земеделски кооперации, за
възникнали неуредици и др. (1932–1942); от БАН, Българското агрономическо
дружество, земеделски институти, читалища за издаване на сборници, участие в
конференции и заседания (1928–1951).

ДОРЕВ, ИВАН ВАСИЛЕВ (1866–1942)
Ф. 1122К, 1 опис, 55 а.е., 1876–1976
Роден 1866 г. в с. Пътеле, Леринско, умира 1942 г. в Битоля. Завършва ИФФ при
Висшето училище (1895). Специализира гръцки език в Атина (1895–1896) и философия в
Тюбинген (1897). Учител, преводач. Учител в Битоля, Куманово, Скопие, Цариград, София
(1899–1930), работи в „Архива на Възраждането“ към Народната библиотека (1909–1914);
инспектор в МНП. Редактор на детска библиотека „Щастливи години“.

Биография на Иван Дорев от Богдана Дорева – дъщеря (1976).
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Кръщелно свидетелство на Иван Дорев; училищни свидетелства и дипломи
(1887–1897); удостоверения за прослужено време (1908–1938); грамота за удостояването му с офицерски кръст (1929). Доклади, молби, писма от Иван Дорев до
МНП за повишаване на квалификацията на учителите, за обучението по български
език в прогимназиалния курс, за рецензирани учебници и др. (1912–1937).
Христоматии и граматики от Иван Дорев за прогимназиалните класове
(1909–1937) и отговори на рецензиите им; „Правописен речник“ в съавторство с Д.
П. Койчев (1912). Изследвания и бележки за Битолския революционен комитет, за
българската книжнина в Македония и др.; преводи от новогръцки език; договори
с издателства за издаване на учебници и преводна литература (1920–1940).
Писма до Иван Дорев от Никола Трайков за преводи, размяна на литература
и др. (1935–1939); от Българо-гръцкото дружество, МНИ, Съюза на македонските
благотворителни братства за избирането му за член на техните УС, за събрания,
за чествания и др. (1932–1937).
Снимки на Иван Дорев; със семейството си; с колеги и ученици (1911–1942);
на братя Аце и Панчо Дореви (1921); на македонски четници и др.
Писмо от Стефан Бобчев за престоя си в Белград и за срещата си с Йован
Ристич (1876).

ДОРИЧ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ (1887–?)
Ф. 1533К, 1 опис, 495 а.е., 1901–1941
Роден 1887 г. в София. Завършва филология в Лайпциг (1910); магистър по изящни
изкуства. Преводач. Асистент в Лайпцигския университет (1910); учител в I мъжка гимназия
в София (1911); счетоводител (1912–1913); кореспондент към Щаба на I Софийска пехотна
дивизия (1915–1916); завеждащ професионалното образование и началник на Индустриалния отдел в СТИК (1921); директор на Чирашкото училище. Председател на Съюза на
немскоговорящите българи.

Автобиография.
Дневник и тетрадки със студентски записки от Александър Дорич по старобългарски, старогръцки, латински, санскрит, по философия, история на педагогиката, военна администрация, топография, тактика и др. (1901–1909); изследване
по диалектология (1911).
Заповед за мобилизацията на Александър Дорич като военен кореспондент
(1915); дневник за бойните действия и бележки за проведени бойни акции; сведения за снабдяването в армията, за поддържането на бойния дух (1916); бележки за
населените места, пътищата и паметниците.
Заявление за назначаването на Александър Дорич като учител в І мъжка гимназия в София; лекции и бележки по старогръцка, римска, византийска и европейска
литература. Доклади за професионалната ориентация на учениците в Чирашкото
училище (1922), за търговските индустриални и занаятчийски училища (1925);
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статистически сведения за броя на учителите и учениците в Чирашкото училище
(1929–1933); бележки от командировките му в други подобни училища в чужбина
(1935–1937), за образователната политика, за характера на професионалното образование и учебните програми (1936–1938) и др.
Писма от СТИК до банки в Германия, Унгария и др. за проучване на фирми
и търговци и за съдействие (1922–1924). Преписки между Камарите за търговски
проучвания за уреждане на спорове, за оферти, размяна на информация и периодични издания (1922–1924). Протоколи от общото събрание на СТИК за създаване на
Централен занаятчийски банков институт (1927); изложения от СТИК за промяна
на образователната система и за предимствата на професионалното образование
(1929), за трудовата повинност на учениците, за политиката на камарите в България и др. Списъци на признатите занаяти в България (1934), на почетни членове
на занаятчийски и професионални сдружения към СТИК, на български фирмиизносители на хранителни стоки и др. Закони за насърчаване на промишлеността,
за администриране на занаятчийските камари в България, Германия, Австрия,
Франция и др.; правилници на занаятчийски училища, за провеждане на ревизии на
занаятчийски сдружения, за прилагане Закона за занаятите, за уредбата на Висшия
занаятчийски съвет и др.
Статии от Александър Дорич за Македония, по проблемите на изхранването
на населението и армията, за Петко Ю. Тодоров, Елин Пелин, за театралното изкуство и др. (1918–1921); разкази и очерци (1915); преводи (1915–1937); рецензии на
христоматии за прогимназиалните класове; отзиви за немско-българския речник,
съставен от Александър Дорич (1937); бележки за географията и демографията
на България; за български писатели и техните произведения; за немското влияние
върху българския духовен и стопански живот.
Писма от и до Александър Дорич и Ана Дорич – съпруга за политическата
ситуация в Европа, за живота на фронта, с впечатления от пътувания му и др.
(1910–1925); до барон В. Остен-Закен за военната мобилизация в България (1915).
Снимки на Александър Дорич; с колеги и приятели (1909–1941).

ДОСЕВ, СТЕФАН НЕНКОВ (1880–?)
Ф. 519К, 1 опис, 33 а.е., 1935–1955
Роден 1880 г. в Дупница. Завършва училище за слепи в Букурещ; следва виолончело
в Букурещката консерватория. Есперантист. Учител в Държавния институт за слепи (до
1935); председател на Съюза на слепите в България (след 1944).

Дневници на УС на Общия съюз на слепите в България (1952) и на Централното изпълнително бюро на Съюза на слепите (1955).
„Приноси към историята на Дружеството на слепите в България“ (1942–1951).
Спомени, повести, разкази с брайлово писмо „Друг свят“.
Снимки на Стефан Досев (1935); на Върховния съвет и на ръководството на
Съюза на слепите (1948); на оркестъра към съюза и др.
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ДОЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (1881–1959)
Ф. 490К, 1 опис, 131 а.е., 1909–1938
Роден 1881 г. в Свищов, умира 1959 г. в София. Завършва Музикалното императорско училище в Одеса (1909). Музикант. Лектор по духови и медни инструменти в ДМА в
София (1917–1931); музикант в оркестъра на Софийската народна опера и в чужди оперни
и симфонични оркестри.

Кръщелно свидетелство на Александър Дочев; свидетелство за завършено
музикално образование (1909); договори и удостоверения за участието му в руски,
италиански оркестри, в Румънската филхармония и опера и др. (1909–1925); съобщения от ДМА за назначаването му за лектор (1925–1930).
Музикални разработки от Александър Дочев на български народни песни:
„Злато, моме Злато“, „Леко пее хубава Еленка“ и др.; на български, сръбски и румънски хора; на маршове, танга, валсове и други танцови мелодии. Съобщения в
печата за концерти на ученици на Александър Дочев (1938).
Писма до Александър Дочев от румънска музикална организация за ангажирането му в Букурещката филхармония (1924); от ДМА в София за участие в концерт
(1930); от Софийското сдружение на професионалните музиканти за участие в
изпитна комисия (1938) и др.
Снимки на Александър Дочев; със семейството му; с Букурещката филхармония (1934); с музиканти; табло със снимки на преподаватели в Държавното
музикално училище (1919).

ДОЧКОВ, СТРАШИМИР ИВАНОВ (1873–1936)
Ф. 1829К, 1 опис, 62 а.е., 1893–1986
Роден 1873 г. в Цариград, умира 1936 г. в Пловдив. Завършва медицина в Берлин
(1905). Лекар в Битоля (1906–1907), в Одрин (1908–1912); военен лекар през Балканската
(1912–1913) и Първата световна войни (1915–1918). Деец на ВМОРО; член на Одринския
окръжен революционен комитет (1908), на Върховния административен съвет на Западна
Тракия (1919–1920); министър в правителството на автономна Западна Тракия (1920–1923).

Биографични бележки, спомени и статии за живота и дейността му от Александър Балабанов, Васил Дочков – син, Екатерина Дочкова – племенница, Симеон
Лазаров и др. (1936–1986).
Некролози и възпоминателен лист за Страшимир Дочков (1936–1937). Пълномощно от дружество „Одринска Тракия“ за участието на Страшимир Дочков
в българо-турските преговори (1919). Бележки от Страшимир Дочков по детска
психология; лекции за „Лаоокон“ от Готхолд Ефраим Лесинг и др.; рецензии.
Географски карти на Турция, на Балканския полуостров и др.
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Илюстровани картички до Страшимир Дочков от Роман Аврамов, Мария Баева,
Никола Максимов и др. (1902–1911).
Снимки на Страшимир Дочков; с Елена Дочкова – съпруга, с Атила Дочков –
брат; със съученици от Солунската гимназия (1893), от Първата световна война и др.;
на ген. Шарл Шарпи с участници в първата сесия на Върховния административен
съвет на Западна Тракия (1920); на Екатерина Дочкова (1900–1917) и на Никола
Станев – съпруг с персонала на ХХVІІІ полска дивизионна болница (1916); на VIII
дивизионен полски театър (1918) и др.
Разкази и статия от Атила Дочков.

ДРАГАНОВ, ПЪРВАН ДРАГАНОВ (1890–1945)
Ф. 416К, 1 опис, 134 а.е., 1932–1943
Роден 1890 г. в Лом, убит 1945 г. Завършва Военното училище в София (1909). Военен
и политически деец, дипломат. Участник в Балканските (1912–1913) и в Първата световна
война (1915–1918). Флигел-адютант на цар Борис III (1920–1932); военен аташе в Берлин
(1932–1934); съветник в БЛ в Париж (1935); пълномощен министър в Австрия (1936–1938),
в Германия (1938–1942) и в Испания (1942–1944); министър на външните работи и на изповеданията (1944). Осъден на смърт от „Народния съд“.

Писма от БЛ в Берлин за назначаването на Първан Драганов за съветник в БЛ
в Париж (1935); от българската колония „Единство“ в Берлин за избирането му за
почетен член и за награждаването му (1939).
Доклади от Първан Драганов до ГЩ на БА, МВРНЗ и МВРИ за политическата
обстановка в Германия, за състоянието на унгарската армия и за вътрешнополитическата обстановка в страната, за нахлуването на Италия в Абисиния и отношението
на Англия и Франция (1932–1935); донесение до ген. Пенчо Златев за проведената
среща между Коста Тодоров и югославския министър-председател за Балканския
пакт и др. (1935). Писма от и до Първан Драганов и МВ, МВРНЗ, МВРИ, български
дипломатически представителства в чужбина по политически и военни въпроси, за
кадрови промени и др. (1932–1938); от канцеларията на Херман Гьоринг за военни
доставки за България (1938). Биографични сведения за военни дейци (1934); списък
на българи, живеещи във Виена и др.
Писма от и до Първан Драганов и ген.-майор Гьотке за политическия живот в
Германия, за двустранните икономически отношения и за продоволствената криза
(1935–1936); от и до Минчо Делянов за смъртта на Антон Страшимиров, за срещата си с цар Борис III през 1922 г. и др. (1937–1938); от и до Дечко Караджов за
правителствени промени, назначения на консули, ходатайства и др. (1933–1938);
от и до ген. Константин Лукаш по въпроси на българската вътрешна и външна
политика, със сведения за междупартийните борби и кадровите промени в МВ
(1932–1937); до Коста Баталов за предстоящата среща на цар Борис III с Едуард
Ерио (1935–1937); до Петър Кишмеров за икономическата криза (1935); до Франц
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фон Папен за защитата на германската кауза в английската преса и за ревизия на
Версайския договор (1937); от Г. Асенов за порядките в армията и уволненията на
офицери след преврата от 19 май 1934 г. (1935–1938); от проф. Любомир Владикин
за статията си за измененията на Търновската конституция (1937); от Павел Груев за
изпращането на нов дипломатически агент в БЛ във Вашингтон и др. (1932–1936);
от Теофана К. Данева за уреждане на нейни концерти по Радио „Виена“ (1937);
от княгиня Надежда за политическата обстановка в Германия (1932–1937); писма
и покани от Ротари-клуб във Виена, от Австрийския ловен клуб, от чужди дипломатически представителства в България и чужбина за приеми, чествания, сказки
и др. (1935–1943).

ДРАГАНОВ, ЯНКО ДРАГАНОВ (1859–1932)
Ф. 1905К, 1 опис, 128 а.е., 1878–1943
Роден 1859 г. в Тулча, умира 1932 г. в София. Завършва Юнкерското училище в Одеса
(1880). Доброволец в Руско-турската освободителна война (1877–1878). Завеждащ домакинството във флота (1887–1889); командир на кораба „Крум“ (1889–1890); на ХХІV пехотен
полк (1900–1902); на VІ пехотен полк (1902–1905); хофмаршал на Двореца (1909–1913);
ген.-майор (1912); началник на І пехотна Софийска дивизия (1913–1916) и на Главното
интендантство към МВ.

Автобиографични бележки.
Заповед, писма и удостоверения от цар Фердинанд І и ГЩ на БА за назначаване
и освобождаване от длъжност на Янко Драганов (1905–1924); писма и телеграми
за награждаването му (1906, 1913); завещание и смъртен акт (1932).
Доклад от Янко Драганов до княз Фердинанд І за заминаването на 54 Мински
полк за Манджурия (1904); заповеди и поздравителни слова към военнослужещи
(1904–1905); бележки за Балканската война (1912); дневници, релация, заповеди,
телеграми, маршрут за движението на І пехотна Софийска дивизия, сведения за
числения ѝ състав, въоръжение, обозен парк (1915–1916); рапорт до МВ и писмо до
цар Фердинанд против отправените му обвинения (1917–1918); служебен списък на
Главното интендантство (1919) и др.; отговор на І пехотна Софийска дивизия (1930).
Писма до Янко Драганов от полк. Никифоров за финансовите затруднения и
условията за доставки от Германия (1918); от полк. Иван Петров за награждаване
на щабни офицери (1913); поздравителни телеграми за годишнини от военни победи и др.
Снимки на Янко Драганов (1878–1930); със семейството му (1896–1931); от
маневри и от райони на военни действия (1904, 1915–1916); с офицери от щаба на І
пехотна Софийска дивизия и щаба на III армия; с военни и цивилни лица от свитата
на цар Фердинанд І; на ген. Владимир Вазов, ген. Радко Димитриев, ген. Никола
Жеков и други висши български и турски офицери; на Македоно-одринското опълчение; на военно-санитарна част; от Кратово, Люлебургас; на румънската кралица
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Елисавета, цар Фердинанд І и княз Борис Търновски (1912–1916); от погребението
на цар Борис III (1943).
Свидетелства за награждаването на Асен Я. Драганов – син за участие в Балканската война (1913, 1938).

ДРАГИЕВ, ДИМИТЪР (Димитър Драгиев Колев) (1869–1943)
Ф. 698К, 2 описа, 121 а.е., 1899–1968
Роден 1869 г. в с. Радне махале, Старозагорско, умира 1943 г. в Стара Загора. Завършва Хасковската гимназия. Политически деец. Учител в с. Радне махале и в Стара Загора.
Основател на винарска кооперация „Лоза“ и кооперативен синдикат „Посредник“. Един от
учредителите на БЗНС (1899) и член на УС (1901–1908); основател на БЗНС – Стара Загора
и издател на в. „Земеделска правда“ (1919–1934); министър на земеделието и държавните
имоти (1918–1919).

Биография на Димитър Драгиев от Станка Илиева Бончева (1968).
Пенсионна книжка на Димитър Драгиев (1937); членска карта от Лозарския
съюз (1942); некролози, съболезнователни телеграми и статии за смъртта му (1943).
Дневник от Димитър Драгиев за икономическото положение в България
след Първата световна война и за водените в НС дебати (1918–1919). Бележки за
парламентарната система, за демокрацията, диктатурата и фашизма, за политическата платформа на преврата от 19 май 1934 г. и др.; брошури, статии и речи от
Димитър Драгиев за създаването, целите и задачите на БЗНС, за отношението на
интелигенцията към съюза; за намесата на България в Първата световна война и
др. (1899–1939).
Снимки на Димитър Драгиев с Ана Драгиева – съпруга; със съратници; от
конгреси на БЗНС; на Янко Забунов, Диню Рашев, Кирил Сестримски, Виктор
Шаренков и др. (1907–1921).

ДРАГОЙЧЕВА, ЦОЛА НИНЧЕВА (1898–1993)
Ф. 557, 2 описа, 63 а.е., 1944–1970
Родена 1898 г. в Бяла Слатина, умира 1993 г. в София. Завършва Висшия педагогически институт в София и Международната ленинска школа в Москва (1935). Учителка
(1919–1922); участник в Септемврийското въстание (1923); деец на Коминтерна (от 1935);
ръководител на Помощната организация и редактор на в. „Защита“ (1936–1937). Член на
ЦК (1937) и на Политбюро на ЦК на БКП (1940–1954; 1966–1990). Генерален секретар на
НК на ОФ (1944–1948); министър на търговията, промишлеността и труда (1948–1957).
Председател на ИК на МДФЖ (от 1954) и на БНЖС (1944–1960).
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Статии от Цола Драгойчева за Стела Благоева, за Георги Димитров, за обществено-политическото развитие на България след 1944 г. и др. (1962–1966);
доклади за задачите и ролята на ДКМС, за значението на идеологическата работа,
за мирното съвместно съществуване и др. (1959–1965). Слова и изказвания пред
МДЖФ (1960), пред ІІІ сесия на Международния постоянен комитет на майките,
пред конгреси на ОФ (1963, 1967), при откриване на паметници, изложби, чествания и др. (1949–1964). Спомени и сведения за антифашистката борба, за Димитър
Ганев, Митю и Лазар Станеви и др. (1959–1967); бележки от Цола Драгойчева за
движението за българо-съветска дружба, за посещението си във Франция (1959),
за XVII конгрес на Белгийската комунистическа партия (1966) и др.
Поздравителни писма от Цола Драгойчева до институти и частни лица в СССР
(1966); от граждани с молба за съдействие (1966–1967).
Снимки на Цола Драгойчева (1944–1945, 1970); от погребението на Димитър
Ганев (1959).

ДРУМЕВ, МАРИН ДРУМЕВ (1868–1956)
Ф. 1872К, 1 опис, 129 а.е., 1889–1987
Роден 1868 г. в Русе, умира 1956 г. в София. Завършва Военното училище в София
(1889) и Военната академия в Санкт Петербург (1902). Военен деец, генерал. Служи във
Враца, Белоградчик, Русе, Стара Загора, Шумен; командир на отделение в щурма на Одрин
(1913); командир на бойни части в Добруджа и на Южния фронт (1915–1918); инспектор
на артилерията (1920–1923).

Биографични сведения от Марин М. Друмев – син (1987).
Орденска книжка Марин Друмев (1946); некролог (1956).
Релации за бойните действия и заповеди по източния сектор на Одринската
крепост (1913); заповеди и инструкции от Марин Друмев (1917–1918); рапорти и
писма до ГЩ на БА и МВ (1920–1922).
Монографии от Марин Друмев: „Боевете южно от с. Хума от 1 септ. 1917
до 31 май 1918 г. и действията на артилерията“, „История на Видинския укрепен
пункт 1891–1920 г.“; „Сборник от задачи по стрелбата на артилерията“; статии,
публикувани във в. „Военен журнал“, „Военни известия“, „Артилерийски преглед“
и др. (1903–1935); беседи; библиографии. Бележки от Марин Друмев по въпроси
на военната тактика, обучението и възпитанието на армията, подготовката на офицерите (1936), за историята на ХІV артилерийски полк и др.
Писма от и до Марин Друмев и Стефанка Друмева – съпруга за посрещането
на граф Николай П. Игнатиев в София, за разпадането на Балканския съюз и за
живота му на фронта (1901–1913); до Мария М. Друмева – дъщеря по лични въпроси (1913); от военни и цивилни лица с покана за чествания и поздравления по
различни поводи (1904–1956).
Снимки на Марин Друмев (1889, 1917); с юнкери от Военното училище (1889);
с офицери от V артилерийски полк (1890); с офицери и войници от Шуменския
крепостен батальон и от Първата световна война (1907, 1912, 1916) и др.
293

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

ДУДУЛОВ, АНАСТАС ПЕРИКЛИЕВ (1892–1971)
Ф. 937К, 1 опис, 439 а.е., 1849–1983
Роден 1892 г. в Струга, умира 1971 г. в София. Завършва скулптура в Художественоиндустриалното училище в София при проф. Жеко Спиридонов (1919); специализира скулптура, дърворезба и цизелиране в Прага (1921–1923). Скулптор. Кандидат-учител и учител
в І мъжка гимназия в София (1920, 1926–1931); редовен преподавател (1932), професор
(1937–1960) по скулптура в Художествената академия; член на Дружеството на българските
скулптори, на Художествения съвет при Отделението за военни гробове, паметници и музеи
при МВ, на СБХ, на УС на МНИ.

Автобиографии и автобиографични бележки (1952).
Кръщелно свидетелство на Анастас Дудулов; свидетелства за завършено образование, специализации и учителска правоспособност (1902–1932); съобщения
и удостоверения за назначаването му на работа (1920,1932); грамоти и писмо от
МНП за награждаването му с ордени за „Граждански заслуги“ и „Св. Александър“
(1921–1938); пенсионно дело (1931–1960); членски книжки на Анастас Дудулов от
СБХ, Клуба на културните дейци при КНИК и др. (1934–1953); удостоверения за
участието му в Първата световна война, за заемания от него военен чин (1937–1947);
некролози (1971–1975) и др. Биографичен очерк, статия, надгробно слово от Асен
Василиев, Петър Хаджиделев, Георги Шапкаров за живота и творчеството на Анастас Дудулов (1938–1983).
Изложения, доклади, предложение от Анастас Дудулов до ректора на Художествената академия и Академичния съвет за необходимостта от промени, за откриването на ателие по скулптура за лятната практика, за създаването на специализиран
курс за учители по рисуване и други (1933–1952); тефтерчета с бележки, доклад,
изложение, отчети и други документи на Анастас Дудулов за преподавателската,
творческата и обществено-културната му дейност (1938–1956); лекции (1953); писма
до Анастас Дудулов от МНИ за избирането му за член на института, за финансовото положение на института и др. (1934–1939); от и до СБХ за организирането на
различни конкурси (1935–1971); проектоустави и устави на СБХ и на Творческия
фонд на съюза (1949–1969); планове на СБХ за предстоящи изложби в страната и
чужбина (1964–1968) и др.
Проекти, скици, ескизи, преписки между Анастас Дудулов и различни комитети за издигане на паметници на разстреляните в Русе офицери русофили, на
загиналите през войните жители на Кубрат, Чирпан, с. Чепино, Пазарджишко и др.
(1936–1961); скици, рисунки, ескизи, шаблони, етюди, проекти за релефна украса,
за орнаментални рамки, за различни ордени и др.; репродукции и фотокопия на
негови скулптури и статуи; каталози и тематични планове за изложби (1919–1972);
конкурсни програми, с и без участието на Анастас Дудулов за изработването на
идейни проекти за паметници, ордени, медали (1936–1967). Брошура от Васил
Априлов „Заветът на Васил Евстатиев, син Априлов“ (1849).
Статии, очерци, отзиви, съобщения от Петър Морозов, Николай Дончев, Васил
Парушев, Асен Василиев, Владислав Алексиев, Александър Жендов, Нина Стой294
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чева, Виолета Помадова, Атанас Божков, Димитрина Пекарева, Георги Трайчев и
др. за различни изложби, за Дебърската зографска школа, за конкурсната система
и др. (1921–1971).
Репродукции на икони и картини; снимки на дървен барелеф на св. Климент
Охридски, на паметници, иконостаси, скулптури; ситуационни планове; илюстровани пощенски картички (1908–1935); географски карти на Санстефанска България,
на части от Австрия и др.
Писма от и до Анастас Дудулов и Никола Йовчев за промяна местоположението
на бъдещ паметник и др. (1944); до Димитър – брат, Райна и Княгиня Дудулови –
сестри по лични въпроси (1944); до патриарх Кирил с поздравления за въздигането
на Българската екзархия в патриаршия (1953); от Райко Алексиев за учредяването
на награда в памет на цар Борис ІІІ (1943); от Дружеството на художниците „Звено“ за създаването на обединение на художниците от провинцията (1928); покани
от Художествената академия, НХГ, Съюза на македонските културно-просветни
дружества, СБХ и др. организации до Анастас Дудулов за откриването на изложби
(1933–1971) и др.
Снимки на Анастас Дудулов; на Аспасия – майка; на Райна и Княгиня Дудулови – сестри; на Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Петко Славейков,
Васил Априлов и др.
Финансови документи на Райна и Димитър Дудулови (1956); визитни картички
до Райна Дудулова от Цветана Мицеева и Преслав Кършовски по повод годишнини
от смъртта на Анастас Дудулов (1973,1975); преводи на статии за изкуството от
руски и френски език от Димитър Дудулов – брат и др.

ДУДУЛОВ, ДИМИТЪР ПЕРИКЛИЕВ (1894–1980)
Ф. 1801К, 1 опис, 504 а.е., 1901–1980
Роден 1894 г. Струга, умира 1980 г. в София. Завършва ФМФ при СУ (1919). Физик.
Асистент в Централния метеорологичен институт (1920–1921), в Астрономическото отделение на Географския институт (1922–1927); работи в Централните обсерватории в Париж,
Брюксел и др. (1930–1931); асистент във ФМФ (1927–1941).

Кръщелни свидетелства на Димитър Дудулов; ученически и студентски
удостоверения и свидетелства (1902–1919); лични карти и задгранични паспорти
(1920–1936); молби и заповеди за постъпване на работа и освобождаване от длъжност (1919–1941); военна книжка, открити листове, свидетелства за прослужено
време в I български окупационен корпус и др. (1923–1941); пенсионни документи;
некролози (1980).
Тетрадки на Димитър Дудулов с лекции и упражнения от следването му
(1913–1916). Дневници за измерени базиси (1919), от работата му в Астрономическото отделение (1926), от проведените наблюдения в обсерваторията в Брюксел
(1931), от проучванията му с окулярен микрометър (1935); пътни бележки и др.
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Предложение, молби и заявления от Димитър Дудулов до Астрономическото
отделение за построяване на радиотелеграфна станция (1922).
Изследвания и статии от Димитър Дудулов: „Радиотелеграфът и определянето
на географските координати“, „Часови сигнали“, „Пиезокварцови часовници“, „За
някои метеоритни кратери“, за неутронната бомбардировка на урана и др. ядрени
реакции (1921–1972). Лекции от Димитър Дудулов по теоретична, практическа и
сферична астрономия, по сферична тригонометрия и др.; учебни програми, конспекти за изпити, студентски разработки и др. (1931–1941). Преводи на монографии и
статии от видни учени по астрономия, астрофизика, ядрена физика и др.; рецензии.
Бележки, изчисления, графики на Димитър Дудулов от наблюдавани кръгови
орбити, слънчеви и лунни затъмнения, слънчеви петна, персеиди, ефимериди, северни сияния; за формите и промените на кометите; за опитите на Енрико Ферми;
за теориите за строежа на ядрото и използването на ядрената енергия; за създаването на водородната и ядрената бомба; за метода на Брег за спектралния анализ на
рентгеновите лъчи и др.; сведения от наблюдавани земетресения и последиците от
тях. Бележки, таблици, диаграми на отчетени температурни амплитуди, магнитни
отклонения, календари и др. по хидрология и геодезия (1917–1975). Тематични
библиографии.
Звездни карти с отразени наблюдения от Димитър Дудулов върху съзвездия,
променливи и падащи звезди, ефимериди, измерени азимути и др. Теоретични разработки и планове от Димитър Дудулов за направата на астрофотометър, фотоспектрометър със скала, слънчева фотокамера, слънчев телескоп; за изработването на
самогледна леща огледало и др.; указания за необходимите материали за направата
на оптически уреди; ръководства за определяне орбитите на планетите, за работа с
либела, за методите на обучение по физика, астрономия и математика.
Писма от и до Димитър Дудулов и проф. Никола Бонев, проф. Георги Брадистилов, проф. Георги Наджаков, проф. Кирил Попов, Жан Пелсенер за проведени наблюдения, за разработени нови уреди, за справки, специализации и др.
(1928–1965); до проф. Ангел Балевски, проф. Никола Обрешков, директори на
обсерватории, фирми, библиотеки за проведени опити, уточнения на координати,
размяна на литература (1920–1973); телеграми от метеорологични служби в Германия, СССР, Франция за изменения на метеорологическата обстановка в различни
градове (1922) и др.
Снимки на Димитър Дудулов; с колеги от Софийската обсерватория; на комети,
съзвездия, планети от Слънчевата система; на слънчевото затъмнение от 1936 г. и др.

РОДОВ ФОНД ДУМБАЛАКОВИ (1872–1959)
Ф. 1898К, 1 опис, 159 а.е., 1895–1959
Димитър Атанасов Думбалаков – брат (1872–1915)
Роден 1872 г. в с. Сухо, Солунско, убит 1915 г. при с. Хозурат, Велешко. Завършва
Военното училище в София (1893). Член на ВМОК. Войвода на чета (1895), участник в
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Горноджумайското (1902) и в Илинденско-Преображенското въстания (1903); един от организаторите на Македоно-одринското опълчение (1912); командир на ІІІ Солунска дружина
(1912–1913) и на ІІ дружина от ІІІ Македонски полк (1915).

Михаил Атанасов Думбалаков – брат (1888–1959)
Роден 1888 г. в с. Сухо, Солунско, умира 1959 г. в София. Подпредседател на Габровската априловска чета в Горноджумайското въстание (1902). Ръководител на 1 чета на
Македоно-одринското опълчение в Лъгадинско (1913).

Трендафил Атанасов Думбалаков – брат (1889–1907)
Роден 1889 г. в Солун, убит 1907 г. при връх Ножот, Прилепско. Учи във Военното
училище в София. Четник в четата на Христо Цветков.

Удостоверения на Димитър Думбалаков от Македонския комитет в София и
от щаба на Македоно-одринското опълчение за участието му в четническото движение, в Балканската и Междусъюзническата войни (1895, 1913); писмо от Щаба
на Македоно-одринското опълчение за произвеждането му в чин „майор“ (1913).
Биографични статии за живота и дейността му, публикувани във в. „Български доброволец“, в. „Илинден“, в. „Заря“, сп. „Загинали за родината“ и др. (1903–1935).
Писмо от майор Ковачев до Злата Думбалакова – сестра за смъртта и погребението
му във Велес (1915).
Спомени от Димитър Думбалаков за срещата му с Гоце Делчев в София, за
Всеславянския журналистически събор в Прага, за дейността на ген. Иван Цончев
и конфликта му с Борис Сарафов; статии за поуките от Горноджумайското въстание,
за подготовката на БА за военни действия срещу Османската империя, за превземането на Скопие от албанците (1912).
Дневник за донесения от ротмистър Димитър Думбалаков (1897–1902); рапорти
до командири на Македоно-одринското опълчение (1910, 1913) и др; заповеди и
записки от Щаба на I Македоно-одринска бригада за движението на колоните, за
положението по фронтовете и позициите, за попълването на личния състав (1913);
рапорти от командири на роти за бойните действия (1913) и др.
Протокол за учредяването и устав на комитета и фонда „Ген. Иван Цончев“
(1910–1911); заявление от бежанци от Солунско до д-р Васил Радославов за настаняването им в България (1913) и др.
Писма от и до Димитър Думбалаков и Михаил Думбалаков за положението в
Македония и за връзките между ВМРО и ВМОК след Рилския конгрес (1903–1909);
от М. Антонов за отношението на Русия към Балканските войни (1913); от Христо
Атанасов със сведения за ситуацията в Дебърско (1913); от Матей Геров за подготовка на доброволци от Македоно-одринското опълчение (1912); от Петър Дървингов
за впечатленията му от Италия и за реформите в Турция (1902–1910); от Симеон
Радев за интереса на дипломатическите среди към пътуването му в Албания и с
молба да го защити в печата срещу изказване на Димитър Мишев (1914–1915);
от Владимир Руменов за опитите за помирение между ВМОК и ВМРО (1903); от
дейци на македоно-одринското движение по организационни въпроси, със сведения
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за преминали чети и др.; от ВМОК за набиране на офицерски кадри и доброволци
(1902); от Клуба на запасните офицери за включването му в комисия за проучване
на причините за войнишките бунтове през Балканската война (1914) и др.
Снимки на Димитър Думбалаков; със семейството му (1900); в състава на
Серската чета (1895); със съвипускници от Военното училище в София (1895);
със Симеон Радев и офицери от Трета Солунска дружина (1912); от позиции на
фронта (1913); на 3 Македонски полк по време на поход (1915); на дейци на македоно-одринското движение.
Удостоверения на Михаил Думбалаков от ВМОК за участието му в Илинденско-Преображенското въстание (1903); заповед от МВРНЗ за назначаването му за
околийски началник в Лъгадина (1912); удостоверения за постъпването му на служба
в Македоно-одринското опълчение (1912); свидетелство от МВ за награждаването
му с медали (1943); некролог (1959) и др.
Спомени от Михаил Думбалаков: „Години на изпитание“, „През пламъците на
живота и революцията“; отворено писмо „Илинденци, защо?“ с призив да почетат
паметта Борис Сарафов и ген. Иван Цончев (1933); протест до Кимон Георгиев
против интернирането му в Омуртаг (1934).
Писма от Михаил Думбалаков до Злата Думбалакова – сестра с новини от
фронта (1913–1916); до МВ с искане за награждаване на четници (1913).
Снимки на Михаил Думбалаков като четник (1903) и поборник от Македоноодринското опълчение (1912); с поручик Борис Паница (1908); със състава на 1
чета на Македоно-одринското опълчение (1912); от фронта (1916).
Дневник на Трендафил Думбалаков (1906–1907); статии за Трендафил Думбалаков, публикувани във в. „Македония“ и сп. „Илюстрация Илинден“; снимка
на Трендафил Думбалаков (1906).
Писма до Злата Думбалакова – сестра от Петър Дървингов и Петър Иванов
(1911–1924).

ДУЧЕВСКИ, БОРИС ДУЧЕВ (1895–?)
Ф. 1649К, 1 опис, 138 а.е., 1911–1981
Роден 1895 г. в Червен бряг. Завършва индустриална химия в Брауншвайг, Германия
(1926). Химик. Специализира в заводите „Байер“, „Хьохст“, в „Баденски содови и анилинови предприятия“. Представител на „Байер“ в България (1927–1938); собственик на фирма
(1938–1944); управител на „Колориска“ – гара Искър (1945–1948); съветник в Столична
община; извънщатен сътрудник на Селскостопанската академия.

Ученически и студентски удостоверения и дипломи на Борис Дучевски за
средно и висше образование (1911–1926); писма и грамоти от цар Борис III, СНР,
ЦС на НТС за награждаването му (1943, 1969–1972). Статии и съобщения в печата
за приноса му за българското земеделие и за 80-ия и 85-ия му юбилеи (1943–1980).
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Монографии, статии, беседи от Борис Дучевски за способите за добиване на
изкуствени торове и растителнозащитни препарати, за техните странични действия
и по други проблеми на околната среда (1928–1979); бележки от проведени опити.
Окръжни, упътвания, писма от МЗДИ, Българското земеделско дружество,
Азотния синдикат за торенето и обеззаразяването на земеделските култури (1927–
1976).
Изследвания и статии от проф. Димитър Байлов, Йордан Д. Милковски, ст.н.с.
Константин Коев и др.
Писма от и до Борис Дучевски и ВИХВП, Земеделския изпитателен институт в
Скопие, околийски агрономи и директори на опитни станции за доставка на торове,
за залагане на торови опити (1931–1981) и др.

ДУШКОВ, АТАНАС ГАВРИЛОВ (1909–2000)
Ф. 749К, 1 опис, 129 а.е., 1940–1965
Роден 1909 г. в Копривщица, умира 2000 г. Писател. Редактор и сътрудник на в. „Зидари“, в. „Зора“, в. „Славейче“, сп. „Светулка“ и др. (от 1930). Член на СБП и СБЖ.

Биографични сведения за Атанас Душков, публикувани във в. „Славейче“
(1958).
Бележник и тетрадки на Атанас Душков с впечатления от Лом (1958).
Романи от Атанас Душков: „Богдан войвода“ и „Малкият патриот“ (1963, 1965);
разкази: „Забранено за кучета“, „По гроздобер“, „Легенда за Охридското езеро“ и
др.; стихосбирки: „Дядо Мраз“, „В зоологическата градина“, „Юнаци-веселяци“;
стихотворения и поеми (1957–1958); сценарии за диафилми: „Защо Мечо се разболя“, „Лисец-храбрец“; преработени гатанки и народни песни.
Статии и доклади от Атанас Душков: за развитието на българската литература,
за Димитър Благоев, Георги Димитров и др. (1951–1961); пътепис „На път за Чехословакия“; спомени и биографични бележки за Ран Босилек, Трайко Симеонов,
Веселин Станчев; преводи на разкази и стихотворения от Хейнрих Анвар, Чеслав
Ангарски, Казимир Завадски и др. (1940–1961).
Писма от Атанас Душков до Лидия Душкова – съпруга за тържествата в Копривщица при откриването на къщата-музей на Димчо Дебелянов (1960); до редакцията
на сп. „Славейче“ по служебни въпроси (1960); от Боян Болгар, Христо Бояджиев,
Владимир Галба за участие в литературни четения и др. (1954–1960); покани от
СБП, издателства, читалища, училища за изнасяне на беседи, организиране на
чествания и др. (1957–1962).
Снимки на Атанас Душков; с Лазар Добрич; от чествания и др.
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ДЪНОВ, ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ (1864–1944)
Ф. 1534К, 2 описа, 794 а.е., 1898–1958
Роден 1864 г. в с. Николаевка, Варненско, умира 1944 г. в София. Завършва Богословското училище в Свищов. Учи богословие и медицина в САЩ (1888–1895). Основоположник
на окултно-духовно учение и на организацията „Бяло братство“ (ок. 1918) и на Великата
окултна школа на живота (1922).

Беседи от Петър Дънов (1898–1944); предварителни напътствия и лекции
пред специализираните и общите окултни класове за практическото приложение
на божествените истини и тяхното задълбочаване с окултни и научни познания
(1922–1944); неделни утринни слова (1934–1944).
Наряд за ІІ младежки събор на Всемирното бяло братство (1922). Циркулярни писма и възвание от ръководството на Бялото братство до неговите членове за
отбелязване на 22 септември и за присъединяване към борбата за мир (1934, 1940,
1949); разписки за отпечатани книги (1934); обяснение от Борис Николов Дойнов –
председател на Братския съвет на Бялото братство до министъра на финансите след
направената ревизия (1948); обръщение от Михаил Стоицев до членове на Бялото
братство по повод 22 март (1958).
Отговори на ученици от окултните класове върху зададените им от Петър
Дънов философско-морални теми (1925–1926); разсъждения на членове на Бялото
братство (1934–1937); съчинения на последователи на Петър Дънов (1937); сп.
„Общител на българските теософи“ (1908–1910); в. „Scienze occulte“ (1949–1950).
Писмо от Петър Дънов до учениците в Младшия окултен клас с напътствия
за духовни упражнения и почивка (1933).
Снимка на Петър Дънов.

ДЬОРКЕН, ВАЛТЕР
Ф. 560К, 2 описа, 142 а.е., 1926–1943
Ръководител на „Хитлерюгенд“ в България (1933–1943). Член на Германската националсоциалистическа работническа партия.

Писма до Валтер Дьоркен от Ролф Бернер, Гвидо Губе, Ерих Дуве и др. за
живота на „Хитлерюгенд“ в Германия, за подготовката на младежите за Вермахта
и за приемането на Валтер Дьоркен в Германската националсоциалистическа работническа партия (1933–1943).
Снимки на Валтер Дьоркен в цивилно и униформено облекло; на членове
на „Хитлерюгенд“ в България и Германия; от военни паради на Гергьовден и др.
(1926–1943).
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ДЮГМЕДЖИЕВ, ЛЮБЕН ДИМИТРОВ (1882–1967)
Ф. 996К, 2 описа, 1463 а.е., 1875–1967
Роден 1882 г. в Шумен, умира 1967 г. в София. Завършва право в СУ. Юрист, политически деец, публицист. Учител в Разградско и Поповско. Член на БРСДП (1904). Участник
в Балканските и в Първата световна войни (1912–1913, 1915–1918). Сътрудник на в. „Работнически вестник“, сп. „Ново време“ и др. Адвокат във Варна и София (1923–1939). Народен
представител в XXV ОНС (1940–1941); въдворен в лагер на ДС (1941–1944). Преподавател
в Държавната политехника. Член-кореспондент на БАН.

Кръщелно свидетелство на Любен Дюгмеджиев; лична карта и удостоверения
за самоличност; членски книжки от БРСДП, БКП, Съюза на българските адвокати
и др.; биографични бележки и сведения за живота и обществено-политическата му
дейност; некролози и др. (1882–1967).
Дневници на Любен Дюгмеджиев за участието му в Балканската и в Първата
световна войни (1909–1917), за живота му в лагера „Еникьой“ (1943); спомени, статии, бележки за Софийската партийна организация, за Септемврийското въстание,
за юристи-антифашисти, за изселването на евреи, за антифашисткото движение, за
обществено-политическата му дейност и др.
Таблици със сведения за броя на основните училища и учителите; брошури,
реферати, рецензии за идейните течения и борби в СБУ и за обществената дейност
на учителите; писма от Ламби Кандев по разтурянето СБУ (1904–1945).
Изложения от семейство Касабови и Мила Гео Милева за убийството на Гео
Милев (1925), от близки на пострадали в мина „Перник“, от дружество „Кавакли“ за
обезщетяването на собствениците на имоти в Турция (1938), от д-р Вера Златарева
за правата на жените; записки по делото на д-р Артур Щернберг (1921). Обвинителни актове, съдебни решения, пледоарии, присъди по политически, криминални,
граждански дела срещу участници в Септемврийското въстание, срещу министрите
в кабинета на Александър Стамболийски, срещу въстанали земеделци и комунисти
след Деветоюнския преврат; донесения, граждански искове, статии за убийството
на Александър М. Агаев – аташе на Руския червен кръст (1922–1923).
Резолюции на БКП след Деветоюнския преврат; мнение от Тодор Павлов за
атентата в катедралата „Св. Неделя“ (1923–1925); обвинителни актове и присъди
срещу 52-мата редактори на в. „Работническо дело“, в. „Работнически вестник“, в.
„Младежка дума“; резолюции, статии, телеграми от международни антифашистки
организации, от Германската комунистическа партия и др. против правителството
на Андрей Ляпчев, за легализирането на БКП и др. (1927–1932); устав, директиви на кооперация „Освобождение“, на земеделски кооперативни банки, на ОСБЗ
(1921–1947); контестации, позиви, бюлетини от предизборни кампании.
Реч в отговор на тронно слово, бележки и отчет от Любен Дюгмеджиев за работата му като народен представител в XXV ОНС; сборник, стенографски дневници
с азбучник и списък на народните представители; отчети за дейността на комунистическата парламентарна група; интерпелации, изложения, мотиви, решения и др.
от Любен Дюгмеджиев, Тодор Поляков, проф. Петко Стайнов, Ангел Държански,
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от македонски емигранти и доброволци в Македоно-одринското опълчение и др. по
изработването на законопроекти, нормативни актове за международното положение
и външната политика на правителството, за събитията в Бесарабия и Буковина, за
Южна Добруджа, за Соболевата акция, за присъединяването към Тристранния пакт,
за мобилизацията, за масовите арести и др. (1937–1941). Списък на интернираните
в лагера „Кръсто поле“.
Писма от Върховния касационен съд и МП за назначаването на Любен
Дюгмеджиев за гледане на политически дела; пропуски и бележки за водените от
„Народния съд“ дела; обвинителни актове срещу народни представители от XXV
ОНС, срещу военни, полицаи, служители на немското разузнаване, участници в
изселването на евреите, ръководители на фашистки организации и др.; закони,
устави, мотиви за българското гражданство, за митниците, за валутния контрол, за
спекулата, за изменения на Наказателния кодекс, за държавния и партиен контрол;
изказвания на представители в ООН за процесите срещу евангелистите в България
и др.; план и бюджет на СЮБ и др. (1902–1967).
Учебни програми за изучаване основите на държавата и правото, изпитни
протоколи и други от Държавната политехника (1952–1953).
Писма от и до Любен Дюгмеджиев и семейството му за живота му в лагерите
„Гонда вода“, „Кръсто поле“, „Еникьой“ (1940–1942); от Георги Бакалов, Петър
Глушков, Георгица Карастоянова, Найден Киров и др. за водените от него дела с
личен и политически характер; от Георги Димитров, Магдалена Д. Баръмова и други
политзатворници за условията в затворите и осигуряването на правната им защита
(1933); от Анри Барбюс, Вела Благоева, Тодор Влайков Николай Хрелков и други
с отзив за творческата и обществено-политическата му дейност, за публикации в
„Учителска мисъл“, „Женски труд“, „Демократически преглед“ и др.; от Музея на
революционното движение, НС на ОФ, СГНС, Къща-музей „Георги Димитров“ и
други за написване на статии и спомени за Георги Кирков, Христо Смирненски,
Христо Ясенов и др.; поздравителни писма, телеграми и визитни картички от
участници в Септемврийското въстание, Лиляна Балевска, Тодор Живков, Президиума на НС, ЦС на БСФС и други за избирането му за народен представител, за
награждаванията му и по други поводи.
Снимки на Любен Дюгмеджиев; със семейството му; от лагера „Еникьой“;
от участието му в конгрес, от приеми в посолството на СССР и др. (1902–1955).

ДЮКМЕДЖИЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ (1847–1905)
Ф. 549К, 2 описа, 63 а.е., 1878–1905
Роден 1847 г. в Дупница, умира 1905 г. Участник в Старозагорското въстание (1875),
опълченец през Руско-турската освободителна война (1877–1878), участник в Съединението
и Сръбско-българската война (1885). Член на Либералната партия. Управител на Кюстендилската митница, съдебен заседател, кмет на Пловдив (1887–1890) и Самоков (1900–1905);
народен представител.
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Писмо от Пловдивското окръжно управление за утвърждаването на Христо
Дюкмеджиев за кмет на Пловдив (1887). Свидетелство, грамоти, писма от МВ,
Канцеларията на българските ордени, МВРИ, княз Фердинанд І, крал Милан ІV
Обренович и други за награждаването му с ордени и медали (1878–1902).
Стихотворения от Христо Дюкмеджиев (1884–1898).
Обръщение от българските опълченци към ген. Николай Столетов (1902); клетва за вярност пред Тайния централен българо-македонски революционен комитет;
печат на Пловдивската патриотична дружина „България за себе си“.
Писма и телеграми до Христо Дюкмеджиев от Димитър Петков за провеждането и резултатите от изборите (1903); от Стефан Стамболов за смазване вълненията на
русофилската опозиция в Чирпан и Хаджи Елес от МС за назначаването му за член
на комитета за събиране на помощи за издигането на паметник на княз Александър
I Батенберг (1894); покани и телеграми от княз Фердинанд, Страшимир Добрович,
княгиня Климентина и други за аудиенции, чествания, балове, с благопожелания
за Коледа, Великден и др. (1893–1905).
Снимки на Христо Дюкмеджиев със семейството му; с граждани като кмет на
Самоков; с ловци; на Димитър Петков (1884), на майор Коста Паница (1890), на
Чардафон със сина на Христо Дюкмеджиев, Любен Каравелов, Георги Раковски,
Захари Стоянов.

ДЮЛГЕРОВА, АНАСТАСИЯ (СИЯ) ПЕШЕВА (1904–1959)
Ф. 607К, 2 описа, 86 а.е., 1929–1959
Родена 1904 г. в София, умира 1959 г. в София. Завършва Драматическата школа при
Народния театър (1929). Артистка в Народния театър (1928–1956).

Членски карти на Анастасия Дюлгерова от Съюза на артистите, БНЖС и др.
(1929–1949); трудова книжка (1949); служебни карти и пропуски (1951–1955);
грамоти от Президиума на НС, поздравителни писма и телеграми за удостояването
ѝ с творчески звания и за 50-годишния ѝ юбилей (1952–1955); заповед за освобождаването ѝ от Народния театър (1956). Смъртен акт, некролози и съболезнователни
телеграми (1959) и др.
Текстове на роли, интерпретирани от Анастасия Дюлгерова; статии и отзиви
за театралното ѝ майсторство; програми от постановки и др.
Снимки на Анастасия Дюлгерова; в роли (1946–1952). Шаржов портрет на
Анастасия Дюлгерова от Асен Попов (1932).
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ДЯКОВА, МАРА БОГДАНОВА (1895–?)
Ф. 1098К, 1 опис, 21 а.е., 1934–1954
Родена 1895 г. Учителка, писателка. Член на СБП.

Членска карта на Мара Дякова от СБП; удостоверения от СГНС и ДОСО за
завършени курсове (1951, 1954); служебна бележка за прослужено време в детска
градина „Пролетарий“ (1951).
Разказ от Мара Дякова „Карнавална забава“; брошура „Минерална баня и курорт „Овча купел“ с рецензия от проф. Петър Петков; статии за читалищното дело,
за майката и за семейството, публикувани в сп. „Известия“, сп. „Млада българка“,
във в. „Независимост“ (1934–1944).
Афиши от софийски читалища за сказки на Мара Дякова (1943).
Снимки на Мара Дякова; с деца; на Красноселското народно читалище (1942)
и др.

ДЯКОВИЧ, АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ (1899–1944)
Ф. 1817К, 2 описа, 482 а.е., 1871–1944
Роден 1899 г., убит 1944 г. Журналист, обществен деец. Редактор на в. „Зора“; инспектор по физическо възпитание при МНП (от 1924); преподавател по история на физическото
възпитание във ВУТВ. Секретар на БНСФ (1926–1929); председател на Съюза на бесарабските българи в България (1927) и др.

Грамоти на Александър Дякович за граждански заслуги (1929, 1939); имуществени документи (1934–1943); визитни картички. Статия „Александър Дякович“ от
Ж. Фридман, публикувана във в. „Спорт“ (1931).
Биографични бележки от Александър Дякович за български държавници със
сведения за участието им в правителствените кабинети; лекции „История на физическото възпитание“; статии за международни и национални спортни прояви,
за физическото възпитание в училищата, за мястото на жената в спорта, за финансовото подпомагане на в. „Спортен преглед“, за дружествата „Юнак“, „Алеко“ и
др. (1928–1940), за изследванията на проф. Геза Фехер върху проблеми на старата
българска култура, за дейността на Унгарския институт в София, за българо-унгарската културна спогодба, за стопанската политика на Унгария и др. (1939–1943);
библиографии на статии по спортни въпроси.
Доклади от Александър Дякович до МНП за физическото възпитание в училищата (1925); до МВ за отводнителните работи в Серското и Драмското дефиле
и за разузнаването от устието на р. Струма до с. Ветрен (1941).
Протоколи, проектоустави, правилник, резолюции и др. от учредителния
конгрес на БНСФ (1923–1924); проектозакон за изграждането на спортни игри304
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ща; правилник и окръжни на МНП за членуването на ученици в извънучилищни
спортни организации (1927) и др.; информационни бюлетини, сборници, статии от
български и чужди автори за законодателството в областта на спорта, за развитието
на физическата култура по света и др. (1923–1944).
Въпросник на Съюза на бесарабските българи в България, попълнен от негови членове за подготвяно юбилейно издание с приложени молби и уверения за
признато българско поданство (1927).
Информационни бюлетини, статии, интервюта, радиопредавания за българоунгарските исторически връзки, за българското присъствие в Трансилвания; за
стопанската и културна политика на Унгария, за развитието на туризма, за новите
тенденции в литературата и изкуството, за двустранния стокообмен и за дейността
на Унгарско-българското дружество и др. (1920–1943).
Писма от и до Александър Дякович и Жозефина Пап за интереса ѝ към българската литература и към унгарските емигранти в България (1943); от Г. Бояджиев –
кореспондент на в. „Зора“ в Будапеща за посещението на ген. Константин Лукаш в
Унгария и за дейността на Българския институт в Будапеща (1943); от Петър Миятев
за работата си като ръководител на Българската секция към Университета в Будапеща и за българо-унгарското културно сътрудничество (1942–1943); от Френската и
Белгийската футболни асоциации за натрупания опит при изграждането на спортни
игрища (1926); покани от съюз „Отец Паисий“, Немско-българското дружество
в Бреслау, Радио „София“, Унгарската легация в София и други за откриване на
изложби, чествания, сказки и др. (1942–1943).
Снимки на Александър Дякович (1919); със съученици и с членове на УС на
БНСФ (1911, 1925); от приеми, чествания и др.; на цар Борис III с български офицери
и с крал Александър I; на Миклош Калай – министър-председател на Унгария; на
Михаил Юнгерт-Арноти и на др. дипломатически представители на Унгария; на
учители по физическо възпитание и на спортни отбори (1925–1943).

ДЯКОВИЧ, ЦВЕТАНА ВЛАДИМИР (1907–?)
Ф. 1659К, 1 опис, 388 а.е., 1921–1983
Родена 1907 г. в София. Завършила ДМА. Учи пеене при проф. Георги Златев-Черкин.
Певица, вокален педагог. Първа и постоянна изпълнителка в Радио „София“; артистка в
Софийската народна опера; основателка и първа солистка на хоровата капела „Светослав
Обретенов“; преподавател в БДК.

Автобиография.
Удостоверения, орденска книжка, заповеди от Президиума на НС на НРБ, от
ДС на НРБ, Висшето музикално училище във Ваймар, Секретариата на международния конкурс за пиано и пеене „Роберт Шуман“ в Цвикау и др. за удостояването
на Цветана Дякович с ордени и награди (1956–1973). Очерк, отзиви, стихотворение от Илия Арнаудов, Николина Григорова, Асен Коцев, Стоян Стоянов и други
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за вокалните изяви и педагогическата ѝ дейност (1941–1977). Статии, интервюта,
покани, поздравителни адреси от проф. Илия Йосифов, Константин Карапетров,
проф. Георги Златев-Черкин, Вокалния факултет на БДК, Радио „София“ и др. по
повод 35-годишната ѝ творческа, педагогическа и обществена дейност (1977).
Учебник от Цветана Дякович, записки, упражнения с ноти, списъци с песни,
арии от опери с имена и оценки от изпити на студенти, с имената на журито от
Международния конкурс за оперни певци; бележки от конкурсни програми за певческата дейност и изпълнението на учениците ѝ Александрина Милчева, Анастасия
Димитрова, Венета Янева, Валери Попова и др.; афиши, програми за концерти и
постановки на опери с участието на Цветана Дякович (1940–1962); проектопрограми
за солови песни, съставени и редактирани от Цветана Дякович (1963–1973); програми на дипломни спектакли, продукции, годишни концерти и опери на ученици,
студенти и абсолвенти от класа на Цветана Дякович.
Писма до Цветана Дякович от Иван Маринов – син за срещите му в Москва с
Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевски, за награждаването му
със сребърен медал на VI световен музикален фестивал в Москва, за симфоничната
си поема „Илинден“ (1947–1980); от и до Едит Байер, Мария и Мартин Хумер по
лични въпроси (1965–1982); от Тодор Антов, Алис Багдасарян, Банзаржав Банзай,
Румяна Барева, Николина Георгиева, Данзаншараф Жанмянджов, Тинка Краева,
Парашкев Хаджиев, Анелия Шуманова и други с приложени договори и сведения за
международни музикални конкурси, за успехите им на оперните сцени в България
и чужбина, с отзиви за музикалните изяви на Милкана Николова, Николай Гяуров,
Николай Гюзелев, с поздравления за юбилейни чествания (1943–1983); БДК, КИК,
от ръководството на VI и XII интернационални конкурси за пиано и вокално пеене
„Роберт Шуман“, от Главна дирекция „Българска музика“, НБКМ, хор „Гусла“, от
Вокалния факултет и Катедрата по солово пеене в Ленинградската консерватория,
от Организационния комитет на националния конкурс „Светослав Обретенов“ в
Провадия, от Съюза на музикалните дейци и др. за назначаването ѝ като рецензент,
доцент по актьорско майсторство, за професор по пеене към Вокалния факултет
на БДК и Висшия музикален педагогически институт, за участието ѝ в журита
на международни конкурси, в комисии за излъчване на певци за международни
конкурси, с поздравления за юбилея на БДК, лични празници, за присъствие на
приеми, концерти и др. (1956–1981).
Снимки на Цветана Дякович с Иван Маринов, с колеги, с приятели, със студенти и ученици; от юбилейното ѝ честване; в роли и от концерти; с преподаватели от Вокалната катедра при БДК; с участници в международни конкурси и др.
(1943–1974).
Статия от Стоян Ангелов за 50-та годишнина на Иван Маринов (1978). Изказвания на Иван Маринов – син за съветската музика, за 80-та годишнина на
Парашкев Хаджиев и др. (1970–1979); статии: „Варненската филхармония“,
„Внимание-концерт“ (1981–1982); програми на опери и концерти под негово диригентство (1970–1982). Снимки на Иван Маринов; на Анна Алексиева, Румяна
Барева, Анастасия Божинова, Таньо Божков, Ева Георгиева, Николина Григорова,
Анастасия Димитрова, Тинка Краева, Виолета Маджарова, Георги Милев, Тодор
Стефанов, Бонка Хаджитодорова и др. (1968–1980).
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Отзиви, статии, доклади от Александър Арабаджиев, Бояна Арнаудова, Лилия
Атанасова, Розалия Бикс, Марин Бончев, Людмила Димитрова, Светозар Донев,
Иван Пеев, Велико Пенев и други за певческите изяви на Анна Алексиева, Румяна
Барева, Алис Багдасарян, Мария Бекярова, Ана Динева, Реса Колева, Тинка Краева
и др. (1965–1979); програми от постановки на техни опери и концерти (1961–1980).

ЕВДОКИМОВ, АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (1893–1959)
Ф. 1553К, 1 опис, 22 а.е., 1908–1973
Роден 1893 г., умира 1959 г. Учител, преподавател по руски език в ИФФ при СУ.

Лични карти на Андрей Евдокимов от СУ и от Съюза на съветските граждани (1946, 1948); членски книжки от Взаимоспомагателната каса за учителите и
служителите при МНП и от Профсъюза на преподавателите при СУ (1935, 1952).
Спомени от Поля Опълченска за участието на Андрей Евдокимов в Юнашкия събор
в Хасково през 1926 г. (1973).
Поздравителни картички до Андрей Евдокимов от Мила Гюмюшева, Надежда
Тодорова и др. (1958–1959).
Снимки на Андрей Евдокимов; с ученици и с преподаватели от СУ (1932–1950);
на Катерина Параскова и Георги Пулев (1908) и др.

ЕВСТАТИЕВ, КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ (1894–1979)
Ф. 1930К, 1 опис, 171 а.е., 1890–1981
Роден 1894 г. в София, умира 1979 г. в София. Завършва медицина във Виена (1920);
специализира педиатрия във Виена (1921–1923). Военен лекар в Първата световна война
(1915–1918); лекар в Александровската болница, редовен асистент в Детската клиника при
Медицинския факултет при СУ (1923–1943); началник на Армейската инфекциозна болница
при Втората световна война; общински лекар в Княжево, във Врачанската окръжна болница (1944–1949); завеждащ детското отделение в минната болница в Перник (1949–1955).
Председател на Софийския клон на БЛС (1942–1945).

Кръщелно свидетелство на Константин Евстатиев; лична карта (1941); удостоверения от университета в Тулуза (1912, 1919); студентска книжка (1919); международни паспорти (1915–1939); уволнителен билет от V пехотен полк и военна
книжка (1918, 1948); удостоверения и позволително от Медицинския факултет във
Виена, от ГДНЗ в София и СГНС за частна лекарска практика (1920–1958); дипломи
от квалификационен курс в Париж (1929); удостоверения за назначаването му на
работа (1922–1948); свидетелство от БЧК, грамота от цар Борис III и писмо от ГДНЗ
за награждаването му (1929–1938); имуществени документи (1932–1981); доклад
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от проф. Братан Братанов пред Софийското педиатрично дружество за 80-та му
годишнина; некролози (1979).
Статии и научни съобщения от Константин Евстатиев за храненето и възпитаването на кърмачето, за крупозната пневмония у децата, рахита, детския
ревматизъм и др. в областта на педиатрията; за туберкулозата и нейното лечение
със статистически сведения за заболеваемостта в България, за рентгеновото облъчване, за частната лекарска практика и др., публикувани в български и немски
специализирани списания (1922–1961); бележки от проведени микробиологични
изследвания (1932–1933); изказвания от Константин Евстатиев пред Софийски
клон на БЛС и пред XXVI конгрес на съюза (1945); рецензии и библиография на
научните му публикации.
Списък на лекарите на свободна практика в България (1936); статии от д-р Стоян Ватев, д-р Н. Кръстеняков, Асен Фиков, Никола Шипковенски и др. (1912–1963).
Снимки на Констанатин Евстатиев (1911–1941); със семейството си (1912–
1945); със състуденти в Тулуза (1912–1913); с колеги, офицери и пациенти през
Първата световна война (1915–1914); с колеги от Детската клиника в София, от
конгреса на педиатрите в Будапеща и др. (1927–1972).

ЕВСТАТИЕВА, АДЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА (1923–)
Ф. 594, 1 опис, 34 а.е., [преди 1878]–1976
Родена 1923 г. в София. Музиковед. Солистка в духовия оркестър на МВР (1953–1956);
преподавател по солфеж и теория на музиката в детските музикални школи „П. К. Яворов“ (1956–1961) и „Д. Благоев“ (1961–1967); сътрудник в Института по музика при БАН
(1969–1976) и на Радио „София“ (1976). Член на СМДБ (1954–1976).

Автобиография (1976).
Студия от Аделина Евстатиева „Музикалното минало на Видин“ (1974); статии:
„Музикалното дело в град Оряхово“, „Източници на музикална култура“ и др. за
българите музиканти в Казак-алая на Михаил Чайковски, за първите хорови състави, публикувани във в. „Народна трибуна“, в. „Оряховска трибуна“, в. „Червено
знаме“ и др. (1944–1973). Биографични сведения за Обретен Евстатиев, Никола
Савчев, Александър Д. Петров, Александър В. Лозанов и др. музикални дейци от
Белоградчик и Видин; бележки за историята на музикалното дело в Белоградчик;
списък с имената на капелмайстори на военни духови оркестри.
Програми от концерти на музикално дружество „Китара“, на читалище „Цвят“,
на представителен хор „Боян Чонос“ във Видин (1937–1967).
Снимки на ученици от Оряховското училище преди Освобождението; на църковния хор, на Симфоничния оркестър при дружество „Китара“ и на акордеонния
оркестър на Девическата гимназия във Видин; на Иван Бърдаров, Свобода Дракчиева, Христо Тричков и други дейци на видинската музикална култура (1927–1942); на
капелмайсторите Борислав Георгиев, Иван Иванов, Александър Наумов (1926–1927).
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ЕЛМАЗОВА, НЕВЕНА АТАНАСОВА (1895–1981)
Ф. 1454К, 2 описа, 431 а.е., 1916–1975
Родена 1895 г. във Враца, умира 1981 г. Завършва ЮФ при СУ. Журналист, политически деец. Член на БЗНС и на БЗНС „Александър Стамболийски“. Редактор на в. „Селянка“
(1931–1932), в. „Земеделско знаме“ (1933–1934) и в. „Жътварка“ (1934–1935).

Автобиографични бележки (1975).
Изложение от Невена Елмазова за политическата си и редакторската си дейност
през периода 1923–1944 г.; сведения за дейността ѝ до 1944 г. от Мария Грубешлиева, проф. Михаил Геновски, Камен Зидаров и др. (1953–1959, 1975); документи на
Невена Елмазова за прослужено време и отпускането ѝ на народна и инвалидна
пенсии (1947–1959).
Книги от Невена Елмазова: „Двата фронта“ (1932), „Април 1925“, „Единният фронт“ (1946); статии: „Македонският въпрос“, „Благородническото дело на
американката мис Стоун“, „Български женски съюз“, „ЗЗД“, „Тайната заповед на
военния министър Иван Вълков“, „Можеше ли БЗНС да остане вън от Отечествения фронт“ и др., публикувани във в. „Земеделско знаме“, в. „Кавал“, в. „Заря“, в.
„Селянка“ (1931–1947); очерк за Деветоюнския преврат; спомени: „Срещата ми с
Г. Димитров“, за възстановяването на Женския земеделски съюз, за написването
на книгата си „Април 1925“ и за отзивите след публикуването ѝ; повест „Записки
от затвора“; разкази: „Соня“, „Жертвата“, „Прелом“ и др.
Протоколи от заседания на Женската секция на обединения БЗНС за избор на
секретар на Софийската група, за уреждане на културни мероприятия (1933–1934).
Изложения и писма от Невена Елмазова до секретаря на обединения БЗНС за
утвърждаване ръководството на Женската секция при съюза с приложен протокол
от учредителното събрание (1933); до УС на СБЖ с молба за анкета за доказване
на антифашистките ѝ прояви като сътрудник на в. „Днес“ и в. „Вечер“ (1945); до
ПП на БЗНС в отговор на обвиненията за сътрудничество във фашистките издания
преди 1944 г., с предложение за преименуване на с. Равнище и кв. Дървеница в
София на името на Димитър Грънчаров, за изпълнение на завещанието му съгласно
волята на дъщеря му в полза на БЗНС (1945–1971); до Георги Трайков – секретар
на БЗНС за неправилното отношение на съюза към нея и за взаимоотношенията си
с Димитър Грънчаров (1950); до ЦК на БКП за дейността на Димитър Грънчаров
в Единния фронт и за извършеното към него предателство (1955); до ЦК на БКП
за принудителното коопериране на селяните и неправилното отношение на БКП
към БЗНС (1955–1956).
Писма от и до Невена Елмазова и Христо Стоянов за работата му по биографията на Александър Стамболийски, за мемоарите му и за мнението на директора на
Института по история за тях и др. (1961–1963); до Михаил Геновски за дейността
му като единофронтовец с бележки за изследването му за БЗНС (1947–1957); до Н.
Грънчарова – дъщеря на Димитър Грънчаров със съвет да не прекъсва връзките си с
България (1964); от Мария Грубешлиева за бомбардировките над София и Попово
и смъртта на майка ѝ (1944); от Коста Тодоров за необходимостта от обединение
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на земеделците (1932); от И. Христова Стоянова за междуособните борби в БЗНС
(1932).
Книги от Христо Бръзицов, Орлин Василев, Михаил Геновски, Камен Зидаров,
Санда Йовчева, Георги Константинов, Фани Попова-Мутафова, Добри Немиров,
Жорж Нурижан и др.
Писма от Димитър Грънчаров до Н. Грънчарова – дъщеря за реакцията на
властта към брошурата „Блок на трудовата демокрация“ и към статиите му, публикувани във в. „Народна защита“ (1924); от Любомир Лулчев до Гаврил Стоянов за
воденото срещу него и учението на Петър Дънов следствие и за службата си през
1914–1928 г. (1938); от Севделина Бакалова до ЦК на БКП и до Георги Трайков –
секретар на БЗНС с протест срещу положението на селяните, за липсата на свобода
на печата и за отношението на Георги Трайков към семейството ѝ (1956).
Албуми със снимки на военни обекти, летци и самолети по време на Първата
световна война (1916).

ЕМАНУИЛОВА, ВАСКА (Васка Емануилова Игова) (1905–1985)
Ф. 1576К, 1 опис, 4 а.е., 1962–1978
Ф. 782, 1 опис, 61 а.е., 1928–1981
Родена 1905 г. в с. Комщица, Софийско, умира 1985 г. Завършва Художествената
академия (1927); специализира в Париж (1939). Скулптор. Член на Дружеството на новите
художници (1931) и на СБХ.

Поздравления от Светлин Русев за 75-та годишнина на Васка Емануилова;
монография от Димитър Остоич, спомени от Андрей Николов, статии от Татяна
Вучкова и др. за живота и творчеството ѝ (ф. 1576К, ф. 782).
Спомени и бележки от Васка Емануилова за Иван Фунев и за други художници
(1948, 1978) (ф. 1576К, ф. 782).
Акварели от Васка Емануилова (1966–1970); графики, скици на модели; каталог, покана и поздравления за юбилейната ѝ изложба (1976). Договор, протокол,
преписка и обяснителни бележки от Васка Емануилова за изработване на проекти
за паметници (1941, 1963, 1978) (ф. 782).
Писма от и до Васка Емануилова и СБХ за изграждането на паметник на загиналите през войните в с. Комщица (1977–1978); до Светлин Русев за изложба на
Кирил Петров (1972); до МНП за повредения ѝ експонат от изложбата в Будапеща
(1943); от Славка Каракостова с биографични сведения за баща си проф. Стефан
Димитров (1976); покана за участие в Международното биенале по малка пластика
в Будапеща (1971) (ф. 782).
Портрет на Васка Емануилова от Денка Константинова. Снимки на Васка
Емануилова (1935–1945); на студенти от Художествената академия (1928); на
скулптурни произведения на Васка Емануилова и др. (1929–1970) (ф. 782).
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ЕНЧЕВ, СТОЯН СТЕФАНОВ (1919–)
Ф. 933, 1 опис, 33 а.е., 1941–1985
Роден 1919 г. в с. Лиляк, Търговищко. Завършва ветеринарна медицина (1947). Асистент
в Катедрата по патологична анатомия към Ветеринарно-медицинския факултет (1947–1955);
завеждащ Лабораторията по патоморфология при ЦНИВМИ (от 1955); ст.н.с. I ст. (1968);
д-р на ветеринарно-медицинските науки (1978).

Автобиография (1985).
Характеристики на Стоян Енчев от ЦНИВМИ (1980); протокол от Научния
съвет при Висшия институт по заразни и паразитни болести и доклад от проф. д-р
Иван Ченчев за избора му за ст.н.с. I ст. (1967).
Автореферат от Стоян Енчев на дисертацията му „Патоморфология, патогенеза
и диференциална диагноза на болестта на Марек“ (1977); статии за патоморфологичните изменения и диагностицирането на вирусните заболявания по говедата,
свинете, овцете и птиците; за белодробната аденоматоза по овцете, за инфекциозната
анемия по конете, за туберкулозата, за туморните и др. заболявания, публикувани
в „Научни трудове на Медицинска академия“, в ГСУ-ВМФ, в сп. „Ветеринарномедицински науки“ и др. (1948–1976); рецензии от Стоян Енчев на учебници,
дисертации, статии на доц. Любен Лозанов, проф. Захари Младенов, доц. Пею
Узунов; доклади за публични защити на хабилитационни трудове; библиография
на трудовете на Стоян Енчев за периода 1948–1981 г.
Писма до Стоян Енчев от испанския в. „Трибуна ветеринария“, за участие в
международна дискусия за белодробната аденоматоза по овцете (1973); от специализираните научни съвети към ВАК на Медицинска академия и БАН, от секционни
съвети на ЦНИВМИ за участие в заседания и обсъждания (1982–1983); от библиотеки в Канада, Полша, САЩ, ФРГ за получаване на негови научни публикации
(1979–1981).
Снимки на Стоян Енчев (1941–1947); със семейството му (1972); с колеги от
защити и научни конференции във Варна, Сараево, СССР и др. (1958–1978).

ЕНЧЕВА-ЙОЛОВСКА, МАНЯ РАДЕВА (1906–1993)
Ф. 1740К, 1 опис, 139 а.е., 1915–1983
Родена 1906 г. в Пирдоп, умира 1993 г. Завършила Международната ленинска школа
в Москва (1931) и Школата за ръководни кадри при МЛП. Член на БКМС (1922), на БКП
(1926), на ЦК на РМС (1928–1934), на ОК на БКП в Пловдив (1934–1935), на ЦК на МОПР
(1937–1938). Интернирана в лагера „Св. Никола“ (1941–1942). Директор на ДИП „Победа“
в София (1947–1971).
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Автобиография (1983).
Свидетелства на Маня Енчева за средно образование, удостоверения от МТПТ,
МЛП за завършен търговски курс и курс за ръководни стопански кадри и др.
(1927–1954); грамоти от Ленински РНС и Президиума на НС за награждаването ѝ
и за присъждане на званието герой на социалистическия труд (1969–1971); писма
и телеграми за 65-та ѝ годишнина (1971); сведения за обществено-политическата
и трудовата ѝ дейност от Пенка Огнянова, Янко Петков и Кунка Пенчева (1954);
очерци от Т. Йоловска – дъщеря, Мария Лозанова, Емилия Недялкова и др, публикувани в периодичния печат, сценарий за радиопредаване за нея (1969–1975).
Сведения и бележки от Маня Енчева за дейността и организационната структура на РМС през периода 1922–1934 г.; бележки за историята на Пловдивската
окръжна организация на БКП, за работата си в ДИП „Победа“ и др.
Книга от Маня Енчева „Буреносно време“ и рецензия за нея от Маргарита
Константинова; статии, очерци и спомени за учредителната конференция на РМС,
за приемането ѝ в БКМС, за дейността си в ЦК на РМС и БКМС, за Костадин
Шейтанов, Георгица Карастоянова, Никола Кофарджиев, Александър Димитров
(Сашо), Йорданка Николова и др., публикувани във в. „Новини“, в. „Отечествен
фронт“, сп. „Армейска младеж“, сп. „Комсомолски живот“ (1946–1975).
Писма от Маня Енчева до „Партиздат“, Главно архивно управление на СССР,
КИК и др. за отпечатване на книгата ѝ „Буреносно време“ и за изпращане на материали за живота и дейността на брат ѝ Дойчо Енчев – командир от Червената
армия и др. (1980–1981); от Мара Шейтанова за изпратените материали за Диньо
Шейтанов (1983); от Стефка Шишкова със сведения за българи интербригадисти
в Испания и др.
Снимки на Маня Енчева със семейството ѝ; с Дойчо Енчев, с Диньо Шейтанов, Александър Димитров (1924–1937); с Ана Българанова, Кунка Апостолова
и др. политически затворнички в Софийския затвор (1924–1925), с делегация на
българските жени в СССР (1957); на братя Дойчо и Лука Енчеви от участието им
в Първата световна война; на участници в митинг на БКП за събиране помощи за
гладуващите в Поволжието (1922); от погребението на Димитър Благоев (1924); на
участници в тютюноработническата стачка в Пловдив (1928); на интербригадисти,
концлагеристи и др. (1938–1943). Юбилеен албум със снимки на бивши интернирани от лагера „Св. Никола“ (1979).

ЕТИМОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ (1901–?)
Ф. 183А, 1 опис, 54 а.е., 1899–1988
Роден 1901 г. в Пловдив. Завършва Висшето техническо училище във Виена (1926).
Строителен инженер. Помощник-началник на Варненското пристанище (1927–1931); старши
инженер-конструктор в отдел „Нови железопътни линии“ на ГДЖП (1931–1934); началник
на Дунавската строителна секция в Русе (1934–1939); инженер-инспектор в Дирекция
„Водни съобщения“ – София (1939–1947); зам.-началник в Дирекция за жп и пристанищни
строежи (1947–1963); ръководител в ИПП „Транспроект“ (1963–1966).
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Автобиографии (1987–1988).
Заповеди за назначаване на Георги Етимов на работа и договори за изработване
на проекти (1947–1966); удостоверение за рационализация (1956).
Проекти, предложения, обяснителни записки от Георги Етимов за изграждането
на пристанище Шабла и пристанище „Варна-Запад“, за укрепването на брега на р.
Дунав при Силистра, за разширяването на пристанище Бургас и за изграждане на
кейова стена за Русенската корабостроителница и фериботна връзка „Видин-Калафат“ и др. (1943–1979); експертизи и рецензии за техническия проект на язовир
„Мандренско езеро“, за предпазни диги и лиман към Трошачно-миячната станция
в Русе и др. (1959–1974).
Изследвания от Георги Етимов: „Жп линии на територията на България преди
Освобождението“, „Построяване и развитие на българските морски пристанища“,
„Река Дунав, пристанищата и Русенския мост“, „Предистория на българските корабостроителници“.
Снимки на Георги Етимов като гимназист и с ръководството на Дирекция
„Водни съобщения“ (1919, 1943).
Конвенция за определяне речната граница между България и Румъния (1908);
план на Девненското езеро (1917) и на Русенското пристанище (1949); чертеж, схеми
и сметки за работите в пристанище Дедеагач (1930). Списък на закони, правилници,
наредби за корабоплаването и пристанищната служба в България (1899–1929); закон
за „Построяване на пристанищата и укрепване на крайбрежията“ (1921).

ЖАБЛЕНСКИ, АСЕН НИКОЛОВ (1898–1972)
Ф. 539, 1 опис, 530 а.е., 1898–1972
Роден 1898 г. в Тутракан, умира 1972 г. в София. Завършва ДМА в София; специализира
във Висшето училище по музика в Париж (1928–1931). Учител, директор на Бургаската
мъжка гимназия (1925–1940); главен инспектор по музика при МНП (1940–1944). Преподавател по хорово дирижиране в БДК; редактор на хоровата библиотека „Дружна песен“;
началник отдел „Музикални издания“ към ДИ „Наука и изкуство“ (1948–1960). Хоноруван
преподавател по хорово дирижиране в БДК.

Автобиография.
Дипломи на Асен Жабленски за средно и висше образование, удостоверение
за завършен курс от Висшето училище по музика в Париж (1919–1932); заповеди,
удостоверения и други за назначаването му работа (1944–1970); членски карти от
СБК (1948–1953).
Изследвания от Асен Жабленски по теория на музиката, за значението на
акустиката при музикалните изпълнения; статии и бележки за проблемите при
работата с хорови състави, за техниката на дирижиране, за интерпретациите на
музикалните произведения, за историята на българското хорово и диригентско
изкуство, за народната музика и нейното изпълнение, за живота и творчеството
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на Панчо Владигеров, Филип Кутев, Емануил Манолов, Добри Христов, Димитър
Петков и др. (1931–1969); бележки за творчеството на Волфганг Амадеус Моцарт,
Клод Дебюси, Рихард Вагнер и др. (1955–1968).
Методически указания от Асен Жабленски за музикалното обучение в училищата, за детската музикална продукция, за възпитателната роля на музиката и др.
Бележки от Асен Жабленски за работата си като учител в Бургас и диригент
на хор „Родни звуци“; доклади до МНП за извършените педагогически ревизии
в страната, за проведените конференции на учителите по музика (1940–1943), за
разпространението на издадени от МНП грамофонни плочи (1943), за организирането на опреснителни учителски курсове (1941–1944); бележки за методиката на
преподаване (1956–1962) и др.
Тетрадки с бележки на Асен Жабленски за проведени музикални фестивали и
др. (1938–1968), за прегледи на художественото творчество (1938–1959), за работата
му като началник отдел „Музикални издания“ при издателство „Наука и изкуство“
(1948–1966).
Репертоари от Асен Жабленски за смесени, женски и ученически хорове;
програми на дирижирани от него концерти и др. (1927–1943).
Доклади, резолюции и др. на СБК (1954–1968).
Лекции от Недялко Недялков за съвременната опера; партитури на песни от
Людмила Прокопова, Асен Карастоянов, на разработки на народни песни от Филип
Кутев и др. (1958–1969).
Писма до Асен Жабленски от Панчо Владигеров, Люба Енчева, Добри Христов
за участие в концерти и публикации др. (1926–1972); от КИК с благодарност за
съдействието му при организирането на надпяването в Копривщица (1960–1961);
от музикални дружества и хорове с благодарност за активното му участие в музикалния живот (1927–1972).
Снимки на Асен Жабленски; със семейството му; с ученици; с хорови диригенти; на български композитори.

ЖЕКОВ, ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ (1909–1983)
Ф. 888, 1 опис, 104 а.е., 1867–1983
Роден 1909 г. в София, умира 1983 в София. Учи в Държавното висше училище за
финансови и административни науки. Помощник-режисьор в Софийската народна опера
(1952–1978); любител-фотограф, снима редица оперни постановки (1970–1979).

Автобиографии (1954, 1963). Биографични (1909–1978) и имуществени документи (1889–1983). Поздравителни картички от колеги и познати (1960–1983).
Снимки на Георги Жеков, на роднини и познати (1896–1975).
Програми и каталози за спектакли на операта (1950–1975); снимки от постановки на оперите: „Аида“, „Бал с маски“, „Борис Годунов“, „Бохеми“, „Вълшебната флейта“, „Дон Жуан“, „Дон Карлос“, „Евгени Онегин“, „Ернани“, „Кармен“,
314

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

„Княз Игор“, „Набуко“, „Мадам Бътерфлай“, „Риголето“, „Сватбата на Фигаро“,
„Севилският бръснар“, „Тоска“, „Травиата“, „Трубадур“, „Турандот“, „Фауст“ и
др. с участието на видни оперни артисти: Александрина Милчева, Благовеста
Карнобатлова, Валери Попова, Гена Димитрова, Надя Савова, Райна Кабаиванска,
Румяна Барева, Христина Ангелакова, Юлия Винер, Асен Селимски, Борис Христов, Любомир Бодуров, Никола Гюзелев, Павел Герджиков, Павел Куршумов,
Стефан Еленков, Красимира Колдамова (1970–1978) и др., снимки с автографи на
Ф. Шаляпин, Емилио Купер, Катя Попова и др.
Снимки на Васил Левски (1867, 1870); документи и писма на Илка Попова
(1951–1969); писмо от Борис Вазов за честване годишнината на Иван Вазов и
възстановяване на музея му (1947).

ЖЕКОВ, НИКОЛА ТОДОРОВ (1865–1950)
Ф. 237К, 1 опис, 408 а.е., 1885–1944
Роден 1865 г. в Сливен, умира 1950 г. Завършва Военното училище в София (1887) и
ВА в Торино (1898). Военен деец, генерал. Преподавател във Военното училище (1900) и
в Школата за запасни подпоручици (1901–1910); началник на Военното училище (1912).
Началник на щаба на II армия (1912–1913); министър на войната (1915); главнокомандващ
действащата БА (1915–1918). Ръководител на Съюза на българските национални легиони
(1940–1944). Емигрант след 9 септ. 1944 г.

Биографичен очерк от Петко Пеев „Генерал от пехотата Никола Жеков“ (1938);
статии в печата за живота и дейността му.
Грамоти, свидетелства и патенти за награждаването на Никола Жеков с български и чужди ордени и медали (1885–1918); заповед за назначаването му за
главнокомандващ действащата БА (1915).
Дневник на Никола Жеков от ВА в Торино (1897); лекции по военни въпроси
(1894); молба до XXI ОНС против подвеждането му под съдебна отговорност,
постановления на Държавния съд над министрите от кабинета на д-р Васил Радославов и брошура за произнесените присъди (1921–1923); доклад „Българското
войнство“ (1938); реч при провъзгласяването на цар Фердинанд І за генерал-фелдмаршал (1915).
Книга от Никола Жеков „Войната като обществено явление и неизбежно зло“;
статии и речи „Германия и България“ и др. по военни и политически въпроси
(1930–1943).
Военни устави, инструкции, упътвания (1900–1944); заповеди до действащата
армия и до отделни ѝ части (1915–1918); графически бойни разписания на военни
подразделения и части; карти и заповеди от големите царски маневри в Поповско
(1937); сборник топографски карти от райони на Балканския полуостров (1940);
карти на България, Сърбия, Македония, от военните действия през 1912–1913 и
1915–1918 г.; речи на цар Фердинанд І от посещенията му на фронта и др.
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Писма и телеграми от и до Никола Жеков и император Франц Йосиф I, принц
Август Вилхелм Пруски, фелдмаршал Паул фон Хинденбург, цар Фердинанд І, от
дружества, комитети, командири на военни части и др. със сведения за военните
действия и дипломатическите отношения по време на Първата световна война
(1916–1918); до ерцхерцог Ойген, Енвер паша, ген. Фриц фон Белов по военни и
политически въпроси (1916–1918); до Адолф Хитлер за национализма и последователите му в България (1937); от ген. Никола Бакърджиев за лекции във ВА – София
(1933); от Б. Бояджиев за закупуване на книги за читалищата в Македония (1942);
от Димитър Йоцов за мнението на германския външен министър по балканските
въпроси (1933); от о.з. ген. Стоян Марков с обвинения в предателство и кариеризъм
(1936); благодарствено писмо от шведската мисия, проучвала военното дело в България (1918); от Дружеството за българо-британска взаимност за избирането му за
негов подпредседател (1936); от настоятелството на Обществото на кавалерите на
ордена за храброст в България за изнасяне на сказка (1937); поздравителни илюстровани и визитни картички от Германската легация в София, от българския генерален
консул във Виена и др. (1913–1942); покани и програми за приеми (1915–1942).
Снимки на Никола Жеков; със семейството му; с военни и цивилни лица
(1916–1934); на цар Фердинанд І с княз Борис Търновски (1917); от бойните
действия срещу Сърбия (1915); на ЦУ на Съюза на въздушно-химическата отбрана
(1937). Албуми със снимки от Сръбско-българската война, от Македония, от ВА в
Берлин и др. (1885–1942).

ЖЕЛЯЗКОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ (1909–?)
Ф. 106А, 1 опис, 101 а.е., 1886–1983
Роден 1909 г. в София. Завършва Политехниката в Лвов (1939). Инженер в мина
„Кардиф“ – гр. Твърдица (1941–1944), в ТЕЦ „Марица“ – Димитровград (1944–1946), в
Научно-изследователския институт за химическа промишленост в гр. Главице, Полша
(1946–1952), преподавател във ВМЕИ „Ленин“ (1953) и ВИИ „Карл Маркс“ (1963–1966),
началник отдел в Института по химическа промишленост в София.

Автобиография (1971).
Диплома на Иван Желязков (1930); удостоверения за проведен стаж в Полша и
Франция; молби, заповеди и договори за назначаване и освобождаване от длъжност
(1944–1971); заповеди от МНП за командировки; авторски свидетелства от ИНРА
(1970–1971); отзиви от ЦСПС, Международното обединение на профсъюзите на
трудещите се от хранителната и тютюневата промишленост, от ЦСПС за служебната
и творческата му дейност (1969–1969).
Учебници от Иван Желязков: „Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост“, „Машини и съоръжения в търговията и общественото хранене;
изследвания и статии: „Критерии за подбор на тънкослойни изпарителни апарати“,
„Характеристика на статични тънкослойни вакумни изпарителни апарати“ и др.;
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преводи от полски на монографии, справочници и сборници със задачи от Игнаци
Брах, С. Лешчински, Х. Хмиелевски и др. (1957–1971).
Писма до Иван Желязков от проф. Матей Зажински за сътрудничество между
Силезийската политехника и ВМЕИ „Ленин“ (1966); от проф. Тадеуш Хоблер за
негова публикация в Полша (1970–1971) и др.
Снимки на Иван Желязков със семейството му; с колеги (1913–1983); на
професори от университета „Ян Казимир“ в Полша; на управителните съвети на
Българо-полското и Полско-българското дружества (1925–1926) и др.
Лични документи, биография на Георги Димчев Димитров – дядо (1886).

ЖЕНДОВ, АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ (1901–1953)
Ф. 98К, 2 описа, 145 а.е., 1901–1968
Роден 1901 г. в София, умира 1953 г. в София. Завършва Висшия художествено-технологичен институт по изящни изкуства в Москва (1930). Художник. Сътрудник на сп. „Червен
смях“, сп. „Маскарад“, сп. „Смях и сълзи“, сп. „Нов път“ (1923–1925). Председател на Дружеството на новите художници (1931), член на СБХ, на Съюза на пролетарските писатели
(1931). Служител в Отдел културна и научна пропаганда към МНО (1944).

Кръщелно свидетелство на Александър Жендов; свидетелства за завършено
образование (1907–1921); карта за престой във Виена (1921); задграничен паспорт
(1930); лични и членски карти от Съюза на дружествата на художниците, от БСД,
от Клуба на културните дейци и др. (1941–1950); указ, орденска книжка и др. за
награждаването му и присъждането на званието „народен художник“ (посмъртно)
(1944, 1968). Спомени за живота и творчеството му от Станка Жендова – сестра,
Ст. Жендов – племенник и изложения от последния за съдействие при издаването
на книги и за заснемане на филм за живота и дейността му; стихотворения от Ружа
Горнянска.
Изложения от Александър Жендов за създаването на Дружеството на новите
художници (1939); за преустройването на Художествената академия (1944); за ниското заплащане на труда на художниците (1945); отговор на критиката на Богомил
Райнов за изложбата на карикатуристите (1949); срещу ЦК на БКП по въпросите
на изобразителното изкуство. Статии за същността на импресионизма, срещу
формализма в изкуството, спомени за Христо Смирненски (1950–1953); лични и
служебни бележници на Александър Жендов; бележки за Лайпцигския (1948) и
Пловдивския панаири (1949).
Скици от Александър Жендов от ученическите му години; карикатури; акварел
„Млекар от Софийско“; репродукции на негови картини; опис на произведенията
му, съхранявани в НХГ и на негови карикатури, публикувани в печата (1917–1949);
илюстрации към „Зимни вечери“ на Христо Смирненски (1924); плакат и илюстрации на книги; проект за ордена „Червено знаме на труда“.
Писма от и до Александър Жендов и Стефан Жендов – баща (1911–1944); до
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Вълко Червенков за състоянието на изобразителното изкуство и за недоверието към
„Жендовата групичка“ (1950); до околийския управител в Разград за събиране на
помощи за пострадалите от земетресението (1947); от Христо Радевски за необходимостта от илюстратори (1941); от колеги и почитатели за участие в изложби,
продажба на картини и др. (1935–1950).
Снимки на Александър Жендов; от изложби и чествания.

ЖЕЧЕВ, ГЕОРГИ ТЕКЕЛИЕВ (1897–1965)
Ф. 1217К, 1 опис, 19 а.е., 1945–1965
Роден 1897 г. в Хасково, умира 1965 г. Писател, преводач. Емигрант във Франция
(1923–1924, 1925–1926). Сътрудник на в. „Комедия“, в. „Обзор“, в. „Литературни новини“,
в. „Литературен фронт“, сп. „Хризантеми“, сп. „Свободно общество“, сп. „Простори“ и др.
(1916–1960); редактор на сп. „Мисъл и воля“ (1930–1935).

Сведения от Васил Стефков за приноса на Георги Жечев срещу терора и
реакцията след Деветоюнския преврат (1955); удостоверение от Георги Игнатов
за работата му като коректор и сътрудник на в. „Литературни новини“, в. „Глобус“
и сп. „Мисъл“ през периода 1928–1929 г. (1955).
„Избрани произведения“ Т. 1-3 с биографични очерци и статии от Георги
Жечев; спомени за периода 1897–1927 г; стихотворения и др.
Писма от и до Георги Жечев и Ц. Николаев за превод на руски език и издаване
на стиховете му (1946); от и до Константин Трийма за получаване на микрофилми
с най-ранните публикации на Михаил Шолохов в България и за организирането
на изложба „М. Шолохов и България“ (1945–1965); до проф. Луиджи Салвини за
поместване на негови публикации в сп. „Волонта“ (1948); до Михаил Шолохов за
издаването на български език на романите му „Тихият Дон“, „Те се сражаваха за
родината“ (1945–1960) и др.

ЖЕЧЕВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (1906–?)
Ф. 41А, 1 опис, 151 а.е., 1922–1982
Роден 1906 г. в Карнобат. Завършва Агролесовъдния факултет при СУ (1937). Директор
на Държавното земеделско училище в с. Деветак, Бургаско (1939–1940); ръководител на
Земеделската опитна станция по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив (1940–1943);
началник-отдел „Напояване“ в НИИ „Марица“ – Пловдив (1944–1947); ръководител на
опитните напоителни полета при язовир „Росица“ – Павликени (1947–1949); директор на
хидромелиоративната опитна станция – Павликени (1950–1954); зам.-директор по научната
част в Института по хидротехника и мелиорации (1954–1971); професор в института „Н.
Пушкаров“ (1971–1973).
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Автобиографии (1970, 1980).
Членска карта на Павел Жечев от СНР; удостоверения, грамоти и заповеди за
присъждане на научни степени и звания и за обществено-политическата му дейност
(1954–1980); статия в сп. „Хидротехника и мелиорации“ за живота и дейността му,
покани и приветствия за 60 и 75-годишните му юбилеи (1966, 1982).
Доклади, обяснителни записки, бележки, отчети от Павел Жечев до МЗГ и до
директора на Института по почвознание за режима на валежите, за технологическите
качества на полиетиленовите тръбопроводи, за научноизследователската работа в
опитното поле в с. Челопечене, за поливната техника и начините на напояване, за
подготовката на специалисти по поливно земеделие и др.; таблици и чертежи за
технико-експлоатационните показатели на дъждовалните машини и инсталации и
др. (1952–1975).
Монографии, учебници, лекции, доклади, статии, отзиви, методики, рецензии
от Павел Жечев по проблемите на напояването и отглеждането на земеделските
култури; библиография на публикациите му с бележки от проф. Ленко Ленков и
проф. Петър Боянов.
Писма от и до Павел Жечев и д-р Сикора, Л. Дунин-Барковский и С. Бойков
по научно-изследователски въпроси, за размяна на литература и др. (1966–1979).
Снимки на Павел Жечев със семейството си; с колеги от Института по хидротехника и мелиорации; от командировки в КНР и Чехословакия; от международни
конференции по напояване по линия на СИВ в Прага и в Сарваш, Унгария; от
честването на 60-годишния му юбилей (1922–1975); снимки на директорите на
опитната станция в Павликени (1925–1975).

ЖИВКОВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ (1844–1899)
Ф. 104К, 2 описа, 73 а.е., 1874–1951
Роден 1844 г. във Велико Търново, умира 1899 г. в София. Учи във Военно-медицинското училище в Цариград. Деец на националноосвободителното движение, политически
деец. Участник във въстанието на Никола Филиповски (1856), в подготовката на четата на
Хаджи Димитър (1868), в основаването на БРЦК (1869), в Априлското въстание (1876);
доброволец в Сръбско-турската война (1876). Софийски окръжен управител; член на Регентството (1886); министър на народното просвещение (1887–1893). Член на Либералната
и Народнолибералната партии; народен представител.

Биографични бележки за Георги Живков от Мария Живкова – дъщеря (1951);
биография от Петър Миятев; надгробно слово от проф. Иван Шишманов (1899);
некролог от Вела Благоева – сестра (1899).
Учредителен протокол на Привременния централен български революционен
комитет (1874).
Проектобюджет на МНП, изготвен от Георги Живков (1892); проектозакон за
народната просвета с мнение по въпросите на българския правопис (1891); проект
за търговска спогодба с Румъния (1893) и др.
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Писма от и до Георги Живков и Евгения Живкова – съпруга по семейни въпроси (1886–1912); до Стефан Стамболов за извършеното от русофили нападение в с.
Одраница, Пернишко (1887); до княз Фердинанд І и княгиня Мария Луиза БурбонПармска за борбата между русофили и русофоби, за привеждане на малцинствените
училища съобразно новия закон на МНП (1888–1892); от полк. Михаил Савов със
сведения за работата си във Военното училище (1890); от Найден Геров, Захари
Стоянов и др. с ходатайства за назначаване на работа, отпускане на стипендии,
помощи, пенсии и др.; телеграми от Григор Начович, д-р Васил Радославов, д-р
Георги Странски по бюджетни въпроси, за избора на български княз, за изплащане разходите по делото за завещанието на Сараоглу (1886–1887); от директора на
турската прогимназия в Балчик в подкрепа на Закона за образованието (1891); от
княз Фердинанд І за аудиенции, с поздравления и др.
Писма и постановления на Общинския съвет на с. Авли-кьой, Софийско за
преименуването му на с. Живково.
Снимки на Георги Живков, Вела Благоева, Любен Каравелов, проф. Любомир
Милетич, митрополит Синесий Одрински, Стефан Стамболов и др. (1886–1892).
Писма от Вела Благоева до Евгения и Мария Живкови за отпечатването на
биография на Георги Живков и др.

ЗАГОРСКИ, БОЧО БОЧЕВ (1877–1964)
Ф. 1387К, 1 опис, 9 а.е., 1901–1969
Роден 1877 г. в Карлово, умира 1964 г. в София. Завършва медицина в Женева. Лекар в Чипровци, Фердинанд и Шумен (1907–1925); дружинен лекар на ХV Ломски полк
в Балканските войни (1912–1913), началник-отделение на VІ дивизионен полк в Първата
световна война (1915–1918); участник в Септемврийското въстание (1923).

Автобиография (1960). Биографични бележки за Бочо Загорски от Надежда
Карастоянова – съпруга (1969).
Сведения и удостоверения от ОК на БЧК във Враца, от ОНС – Михайловград
и Сталинския РНС – София, от членове на БКП за дейността му до 9 септ. 1944 г.
(1957–1964).
Писма до Бочо Загорски от Г. Дамянов за липсата на хранителни продукти в
Чипровци (1908); от д-р А. Коев за здравословното си състояние и за предстояща
специализация на Бочо Загорски (1913).
Снимка на Бочо Загорски с руски и български студенти в Женева, участници
в акцията в защита на работниците от Обуховския военен завод в Санкт Петербург
(1901).
Биографични бележки за Бочо П. Загорски – баща от съпругата му Надежда
Бочева (1969).
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ЗАГОРСКИ, ИВАН ЙОСИФОВ (1895–1961)
Ф. 1124К, 1 опис, 17 а.е., 1910–1960
Роден 1895 г. в София, умира 1961 г. в София. Завършва право в СУ (1922) и ударни
инструменти в ДМА; специализира във Виена и Дрезден. Оркестрант-валдхорнист, солисттимпанист и помощник концертмайстор в Софийската държавна филхармония, в Българската
оперна дружба, в Народната опера, в Академичния симфоничен оркестър и др.

„Школа за тимпани“ от Иван Загорски (1960); лекции по етика и изкуство,
за кодекса на труда, за историческия материализъм и др.; статии за живота и
творчеството на Мария Димова – съпруга, Николай Веков, Венедикт Бобчевски,
Исай Добровин, Илка Попова и др.; за симфоничните и камерните изпълнения и
др. (1956–1960); програми на Академичния симфоничен оркестър с уредник Иван
Загорски (1930–1948), постановки на опери (1946–1948).
Писма до Иван Загорски от Мария Димова за несъстояла се постановка в
Бреслау, за живота и срещите си във Виена (1944); от МВРИ за обстоятелствата
около смъртта на Мария Димова (1944–1947).
Снимки на Иван Загорски с Академичния симфоничен оркестър; с оркестъра
на Народната опера; на Мария Димова (1944–1945); на Йосиф Загорски – баща
(1915); на Маестро Георги Атанасов, Коста Тодоров, проф. Константин Попов и
др. (1910–1949).

ЗАГОРСКИ, ПЕТЪР ЙОСИФОВ (1893–1964)
Ф. 1123К, 1 опис, 33 а.е., 1893–1962
Роден 1893 г. в Лозана, Швейцария, умира 1964 г. в София. Завършва Висшето техническо училище в Берлин (1925); специализира в Италия. Архитект. Проектант на частна
практика; началник-отдел в Архитектурно-градоустройствената дирекция при Столично
градско общинско управление (1941–1945); преподавател в Държавната политехника (1945–
1948); доцент, професор и завеждащ Катедра „Жилищни сгради и вътрешна архитектура“
във Варненския държавен университет (1951–1953), професор във ВИСИ (1953–1963).

Автобиография (1953).
Удостоверение за раждане на Петър Загорски; военна книжка и свидетелства от
МВ, уволнителен билет (1917–1948); удостоверение от МОСПБ за право на свободна
техническа практика (1926); заповеди, удостоверения и служебни бележки от МС,
КНИК, Висшето техническо училище, ЦАПО и др. за назначаване и уволняване,
за възлагане на проекти (1937–1959); грамота от и съобщение за награждаването
му с орден „За граждански заслуги“ (1938–1939); членски карти от Съюза на българските инженери и архитекти, от ОРПС и др. (1946–1957); биографични статии,
публикувани в списанието на БИАД (1923, 1929).
Бележки от Петър Загорски за пребиваването му в Полша (1959), за пътуването
му до Ню Йорк за конгрес по жп дело.
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Изследвания от Петър Загорски: „Вътрешна архитектура и мебели“, „Мебелът
и новото социалистическо жилище у нас“; проекти, скици, снимки на обществени
и частни сгради, на вътрешното архитектурно оформление на МС, на интериора
на Съдебната палата в Свищов, на мебели (1926–1962).
Снимки на Петър Загорски; със семейството му; с близки и познати (1937–
1957); от IV туристически събор в Плевен (1901); от Първата световна война
(1916–1918).

ЗАГОРЧЕВ, БОРИС НИКОЛОВ (1908–1991)
Ф. 84А, 1 опис, 458 а.е., 1908–1978
Роден 1908 г. Сопот, умира 1991 г. Завършва химия във ФМФ на СУ (1930); специализира приложна радиохимия в Кайзер Вилхелм институт в Берлин (1935–1937). Професор,
ръководител на Катедрата по аналитична химия и отдел „Индустриална химия“ към Държавната политехника в София (1947–1953); ректор на ВХТИ (1953–1958).

Анкетен лист, кръщелно свидетелство на Борис Загорчев; зрелостно свидетелство (1926); дипломи за висше образование и за д-р на химическите науки (1930,
1937); указ на ДС на НРБ, грамоти, удостоверения от ВХТИ, Института по черна
металургия, Институт „Нипроруда“, ЦС на БТС за награждаването му (1969–1979);
поздравителни адреси от ВХТИ, МНП, БАН, от предприятия и статии в печата за
25-годишната му научна и преподавателска дейност, за негови юбилейни годишнини (1955–1978).
Дисертация от Борис Загорчев „Индуктивни процеси, в които участвуват фери
и хромосали“ (1936); монографии върху механизма на утаечните процеси, за вътрешната електролиза, за разделянето на йони чрез йонообмен и др. (1930–1961);
статии по аналитична химия; учебници по аналитична химия; лекции, публикувани в Годишника на СУ (1934–1939); тетрадки с бележки от лабораторни проби,
с анализи и описания на методики (1935–1938); доклади, поместени в сборника
„Доклади на БАН“; рецензии и отзиви за дисертации, научно-изследователски
проекти и др. (1951–1977)
Преписки, изложения, заявления, отчети и предложения от Борис Загорчев за
насоките на развитието на Катедрата по аналитична химия на Държавната политехника и на ВХТИ, за реформите във висшето образование и за подобряването на
учебния процес, за проведените изпитни сесии и др. (1950–1974).
Писма от и до Борис Загорчев и Щиг Вайбел, проф. Нориш, д-р Е. Шулек,
Ерика Цал за обмен на научна информация, за участие в международни конгреси
и конференции и др. (1959–1978).
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ЗАИМОВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ (1888–1942)
Ф. 1770К, 1 опис, 42 а.е., 1935–1972
Роден 1888 г. в Кюстендил, разстрелян 1942 г. в София. Завършва Военно училище в
София (1907). Военен и политически деец. Участник в Балканските (1912–1913) и Първата
световна войни (1914–1918). Оглавява антимонархическото крило на Военния съюз (от
1934); командир на ІV-та пехотна Преславска дивизия (до 1935); ген.-майор, уволнен от
армията (1935). Сътрудник на главното командване на Съветската армия.

Спомен от полк. Яков С. Савченко „Мои встречи с генералом Заимовым“.
Обвинителен акт от Софийския областен военен съд, протоколи от разпит,
бележки по повдигнатото обвинение и по показанията на ген. Рашко Атанасов, ген.
Пенчо Златев, полк. Д. Стоянов и други, защитна реч от Владимир Заимов; показания от разпитите на полк. Дамян Велчев, д-р Георги М. Димитров, ген. Константин
Златанов, полк. Константин Ст. Николов, Никола Антов Цветков, проф. Александър
Цанков и други свидетели по процеса срещу ген. Владимир Заимов (1935–1936).
Спомени от Владимир Заимов: „Отношенията ми с Дамян Велчев“ и „Военният съюз“.
Писмо от Анна В. Заимова – дъщеря до издателство „Отечествен фронт“ за
книгата на проф. Недьо Недев за Владимир Заимов и др. (1972).

ЗАИМОВ, СТОЯН СТОЯНОВ (1853–1932)
Ф. 1325К, 1 опис, 983 а.е., 1863–1973
Роден 1853 г. в Чирпан, умира 1932 г. в Плевен. Завършва Московския педагогически
курс (1882). Деец на националноосвободителното движение, публицист, писател-мемоарист.
Член на Хасковския революционен комитет (1872); един от основателитее на Гюргевския
революционен комитет (1875) и апостол на ІІІ Врачански революционен окръг (1876).
Учител в Шумен (1882–1884); директор на гимназия във Варна (1884–1885); училищен
инспектор в Шумен (1885); учител и директор на Педагогическото училище в Кюстендил
(1888–1895); учител в Софийската девическа гимназия (1898–1901); окръжен управител
(1885–1886) в Шумен и Стара Загора; директор на Народната библиотека в София (1908)
и на Военноисторическите къщи-музеи (до 1932); председател на комитета „Цар Освободител“, на Върховния комитет на поборническите опълченски дружества, на Върховния
управителен съвет на Съюза на българските гимнастически дружества „Юнак“ и на комитета „Васил Левски“. Сътрудник на цариградските в. „Право“, в. „Напредък“, в. „Знаме“;
в. „Михал“ (Браила).

Автобиографии: „Из спомените на един наустничар“, „Кой съм?“. Биография от
Данко Димитров и статии за живота и дейността му, публикувани във в. „Будител“,
в. „Отечествен фронт“, в. „Студентска борба“ и др. (1903–1973).
Писма от Пловдивското окръжно управление, от Софийската държавна де323
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вическа гимназия и МНП за назначаването на Стоян Заимов за учител, за член на
Висшия учебен съвет, в изпитни комисии, за завеждащ „Архива на Възраждането“
(1887–1907) и др.; членски карти от дружество „Юнак“, БЧК и др. (1896–1911);
некролози, съболезнователни писма и телеграми за смъртта му (1932–1933).
Рапорти от Стоян Заимов до МНП за проведени ревизии в училища в Лом,
Силистра, Шумен, София, Варна, Бургас; бележки за реформите в учебното дело;
протоколи от комисии към МНП за издаване на помагала за основните училища;
разпределение на часовете в I и II софийски мъжки прогимназии; молби от учители
от Шумен и Русе за застъпничество пред МНП (1881–1931). Телеграми от Стоян
Заимов – окръжен управител в Стара Загора до МВРНЗ, МФ, околийски началници
и други за бунта в Нова Загора във връзка с изборите за народни представители, за
свалянето на княз Александър I Батенберг, с предложение за промяна в чиновническия апарат в града и др. (1886); удостоверения, заявления, писма от и до Стоян
Заимов – председател на Върховния поборническо-опълченски надзорен съвет за
награждаването на опълченци и за обществено-политическата ситуация в страната
(1889–1909); речи, доклади и писма от Стоян Заимов до МВ и МНП по откриването
на къщи-музеи и за откупуване на книгата му „Орли“; изложение до великия руски
княз Владимир Александрович за дейността на комитета „Цар Освободител“ и по
подготовката на 25-та годишнина от Освобождението (1896–1927).
Опровержение от Стоян Заимов срещу публикувано от Илия Цанов обвинение в
предателството му като апостол на Врачанския революционен окръг; книги, спомени
и разкази: „Миналото“, „Орли“, „Васил Левски – живот и дейност“, „Каравелов,
Ботев, Стамболов“, „Спомени мили за минало близко и навети мисли за бъдеще
щастливо“, „Диарбекир“ и др. (1884–1927).
Писма от и до Стоян Заимов и Клавдия Заимова – съпруга по лични въпроси
(1887–1922); от и до Екатерина Заимова – дъщеря за следването ѝ във Франция,
за атентата в катедралата „Св. Неделя“ и др. (1912–1930); от и до цар Борис III
за дейността на комитета „Цар Освободител“, за организирането на юбилейни
чествания, за ходатайства, с поздравления и др. (1900–1931); от и до ген. Пьотр
Д. Паренсов за издаване на книгата му „Миналото“ на руски език, за предстоящо
посещение в България на синовете на великия княз, за организиране на изложба на
художничката Елена Георгиева, с поздравления за победите на българските войски
в Балканската война и др. (1906–1912); до граф Николай П. Игнатиев с покана за
участие в тържествата при полагане основите на паметника „Цар Освободител“
(1900); от В. Г. Абаджиев за участието на българи-доброволци в Сръбско-турската
война през 1876 г., за обучението им от сръбски и руски офицери и др. (1906); от
Димитър Ив. Багрянов за работата си по написването на спомени като въстаник
и заточеник (1902); от Сотираки Балоолу за срещата с войводата Хаджи Димитър
Асенов и част от четата му в Бургаско през 1866–1867 г. (1901); от Вера ТилеваВезенкова за заслугите на баща ѝ архимандрит Теофилакт Тилев и чичо ѝ Иван
Тилев за Освобождението на България, с предложение внуците на Петър Бонев
да се настанят в руско училище и др. (1880–1912); от Христо Иванов-Големия за
награждаването му и с молба за застъпничество за увеличаване на пенсията му
(1887–1897); от подп. Димков и Страшимир Добрович за закупуването и превръщането на парахода „Радецки“ в музей, за уреждането на свищовския парк, за
324

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

изграждането на паметници на българо-руската дружба и др. (1900–1927); от Иван
К. Калмиков за следването си в Русия, за положението на славяните в Австро-Унгарската империя, за хода на Балканските войни, за българо-сръбските отношения,
със сведения за новоназначения български посланик в Москва и др. (1907–1913);
от Димо Т. Керанов за Васил Левски и за съдбата на диарбекирските заточеници
(1883–1885); от Спиро Константинов за връзките си с Евлоги и Христо Георгиеви
и с други влиятелни българи в Букурещ, за срещите си с Хаджи Димитър и Стефан
Караджа и др. (1898–1904); от Никола Т. Обретенов, Иван Андонов, Петър Берковски, Стефан Стамболов със сведения за убийството на Ангел Кънчев и за политически и обществени събития, за разпространението на „Миналото“ от Стоян Заимов
и на „Записки по българските въстания“ от Захари Стоянов и др. (1863–1884); от
Тодор Обрешков с предложения за реформи в просветното дело и др. (1901); от
Христо Г. Попов за дейността на комитета „Цар Освободител“, за изчерпване на
функциите му и за необходимостта от неговото закриване (1901–1921); писма от
Поборническо-опълченски дружества в страната, Съюза на българските гимнастически дружество „Юнак“, от дружества на запасни офицери, от Съюза за закрила
на децата в България за участие в чествания, с благодарност за оказани услуги и др.
(1888–1927); от Дружеството на учителите, Габровската мъжка гимназия, от Тетевенската колония в София и др. за издаване на юбилейни сборници и др.; телеграми
от и до Стоян Заимов и княз Николай Николаевич, ген. Михаил Д. Скобелев, граф
Дмитрий А. Милютин и др. за откриването на паметника „Цар Освободител“, по
случай годишнини от Априлското въстание, отбелязване на годишнини от смъртта
на Христо Ботев, боевете при Шипка, Освобождението на България (1893–1911).
Снимки на Стоян Заимов (1939); със семейството му (1932); с Петко Каравелов,
д-р Стоян Данев и др.

ЗАЙКОВ, РАШКО ГАВРИЛОВ (1901–1982)
Ф. 862, 1 опис, 33 а.е., 1922-2005
Роден 1901 г. в Бургас, умира 1982 г. в София. Завършва физика в СУ (1928). Специализира теоретична физика в Гьотинген (1926–1927). Асистент по физика в СУ (1928–1930),
учител (1930–1933, 1940–1942, 1944–1946), математик-статистик в Центъра за статистически
изследвания на СУ (1935–1940), научен сътрудник в заводите АЕГ, „Сименс-Шукерт“ и „Х.
Лоренц“ в Германия (1942–1944), началник отдел „Статистика“ и референт-ръководител
на сектор „Тарифа и статистика“ (1946–1953), ст.н.с. във Физическия институт на БАН
(1953–1971), професор (1961).

Автобиографии. Биография и биографични статии.
Кръщелно свидетелство, свидетелства и дипломи за завършено образование,
членски карти, удостоверения за награждаване, поздравителни адреси, пенсионни
документи и др. (1921–1982). Спомени на Рашко Зайков и статии за Алберт Айнщайн (1955–1979).
Съдържание на докторската теза на Рашко Зайков (1924, 1926); научни тру325
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дове в областта на: квантовата механика и общата теория на относителността, на
теорията на елементарните частици, на математическата статистика и теория на
вероятностите, на астрономията, палеоантропологията и геохронологията; рецензии и мнения за дисертации и научни разработки (1924–1982); тематичен план на
изложба в Политехническия музей, посветена на Рашко Зайков (2005).
Писма от Рашко Зайков до съпругите му Милка и Богиня и до майка му; от
проф. М. Планк, проф. Д. Иваненко, проф. Е. Фройндлих, акад. Н. Н. Боголюбов,
д-р Барбара Гот и др. (1931–1979). Писмо от председателя на Римската академия
на науките Т. Леви-Чивита до майката на Рашко Зайков за качествата на Рашко
Зайков за научна работа (1936).
Снимки на Рашко Зайков; със семейството му; с ученици и колеги; на родителите му.
Сведение за опълченеца Христо Иванов – дядо и др.

ЗАНКОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ (1900–1982)
Ф. 1728К, 1 опис, 285 а.е., 1923–1982
Роден 1900 г. в София, умира 1982 г. в София. Завършва Художествената академия в
Рим (1927); специализира в Париж при проф А. Бурдел (1929). Скулптор.

Автобиографични бележки (1974).
Членски карти на Александър Занков от СБХ, Клуба на културните дейци и
др. (1946–1960); указ за награждаването му от ДС на НРБ (1980); некролози, съболезнователни телеграми и съобщения в печата за смъртта му (1982).
Спомени на Александър Занков за Христо Смирненски (1952), за изграждането на паметник на загиналите за освобождението на Кърджали през 1912 г. и др.
Писма до Александър Занков от Столичната община за изготвянето на проект за
скулптурна украса на градини, паркове и площади (1940); от Постоянния художествен съвет при СБХ за възлагане на изработването на паметници и за представянето
на творби за художествените изложби „Пирин’73“, „Олимпиада’80“, на изложбабазар в Хамбург и др. (1973–1980); договори на Александър Занков за изработването
на паметници на Христо Ботев в Ботевград, на Пенка Михайлова в Тетевен и др.;
съобщения в сп. „Архитект“, в. „Зора“, в. „Мир“ за спечелени конкурси (1935–1975);
списъци на изработените от него паметници (1975); предложение от Александър
Занков, Михайло Парашчук и Любен Димитров за вътрешната и външната украса
на театър „Ренесанс“ и др.; статии от проф. Асен Василиев, Борис Денев, Димитър
Остоич, Крум Радев с отзив за негови проекти, паметници и изложби (1956–1977).
Тематични планове за художествени изложби „Пирин’73“, „Младост’79“ и
„Лудогорието’80“ (1973–1980). Каталози на творбите, участвали в Х и ХIХ общи
художествени изложби (1926, 1945); писма, програма и отчет за дейността на СБХ
(1970–1973).
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Писма до Александър Занков от Кирил Тодоров за изготвяне проект за паметник
на Съветската армия в София (1947–1951); от Кирил Халачев, Валтер Андреани,
Михаил Генчев, Нестор Иванов, Богомил Кънчев, проф. д-р Жорж Нурижан, Светлин Русев и други за изготвяне на проекти за паметници на Алеко Константинов,
Филип Тотю, Иван Вазов, за откупуване на негови творби и др. (1948–1975); покани
за изложби (1970–1982).
Снимки на Александър Занков със семейството му (1937–1965); с проф. Веселин Стайков, Федя Велинова, арх. Коста Станков, арх. Петко Цветков, Асен Василиев, Иван Янев, Марио и Джорджо Иноченти, Ламберто Чечи и др. (1923–1971);
снимки на паметници, изработени от Александър Занков на загиналите във войните
в Сливница, Пловдив, с. Требич, Софийско, Симеоновград, на Съветската армия
в Шумен, на скулптурната композиция „На прощаване“, на бюст-паметниците на
Димитър Грънчаров и Златю Бояджиев, на детайли на скулптурни украси и др.

ЗАПРЯНОВ, ТРАЙКО (Трайко Запрянов Атанасов) (1904–?)
Ф. 984, 1 опис, 96 а.е., 1922–1987
Роден 1904 г. в с. Коритен, Солунско. Завършва медицина в СУ (1929); специализира
във Франкфурт на Майн (1936–1937). Лекар-невролог, психиатър, физиотерапевт. Професор и ръководител на Катедрата по нервни болести и неврохирургия при ВМИ – Пловдив
(1953–1966); зам.-директор на Научно-изследователския институт по нервни болести и
психиатрия (1967–1972); консултант при Института по неврология, психиатрия и неврохирургия (1972–1986).

Автобиография (1986).
Членски карти на Трайко Запрянов от СНР и профсъюзите; почетни грамоти
и поздравителни адреси за награждаването му с ордени и за юбилейни годишнини
(1951–1983).
Спомени от Трайко Запрянов за приноса си в развитието на неврологията, неврохирургията и курортното дело, за създадените институти и болнични заведения
по нервни болести, за откриването на Института по балнеология и физиотерапия
и др. (1987).
Научни изследвания и статии от Трайко Запрянов „Поражения на нервната
система при туберкулоза“, „Увреждания на съдовата система на главния мозък“
и др. по различни проблеми на неврологията, неврохирургията, за курортолечението; доклади и изказвания пред конгреси, симпозиуми и конференции за
нервните заболявания, рехабилитацията, използването на термоминералните
води и др. (1936–1980); лекции и програми по физиотерапия, калолечение и др.;
рецензии от Трайко Запрянов на дисертации на проф. Тошо Гоцев, д-р Любомир
Р. Антонов, проф. Кирил Чолаков, проф. Никола Шипковенски; предложения
за обучението и специализацията на медицинските кадри; устав, правилник,
проектозакон за Българското курортно дружество (1936–1949); библиография
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на научните му трудове (1978). Статии с отзиви за научния му принос от Васа
Бакърджиева, Йосиф Иларионов, проф. Л. Карамалаков, доц. Стефан Мутафов,
А. П. Фридман и др. (1944–1984).
Писма до Трайко Запрянов от д-р П. Кондова за сътрудничеството в здравната
просвета; от проф. Леонхард – директор на Нервната клиника в Берлин за обмяна
на опит; от проф. Прузински, проф. Хаусманова и проф. Якимович от Варшава за
съвместна дейност при лечението на съдовите заболявания, ревматизма и др.; от
МНЗ, медицински институти и заведения за участия в комисии; от Академията на
медицинските науки в СССР за лекуване на болни и др.
Снимки на Трайко Запрянов с д-р Емилия Запрянова – дъщеря, проф. Лехер,
проф. Тарасов, д-р Р. Черкезов, с участници във II конгрес по неврология и психиатрия в Югославия, от VIII международен конгрес по неврология във Виена и
др. (1922–1981).

ЗАХАРИЕВ, ВАСИЛ (Васил Захариев Стоянов) (1895–1971)
Ф. 1510К, 2 описа, 2295 а.е., 1848–1979
Роден 1895 г. в Самоков, умира 1971 г. в София. Завършва Художествено-индустриалното училище в София (1919); специализира в Държавната академия за графически изкуства и
украса на книгата в Лайпциг (1922–1924). Художник. Преподавател (1924), професор (1929)
по графика и декоративно изкуство и директор на Художествената академия (1939–1943);
ст.н.с. (1959), ръководител на Секцията по приложни изкуства (1959–1961) и професор
(1962) в ИИИ при БАН.

Автобиография и автобиографични справки (1953, 1954, 1957).
Свидетелство за раждане, дипломи за средно и висше образование и др.; заповеди от БАН, Художествената академия, МНП за назначаване и освобождаване от
длъжност (1921–1965); членски карти от СНР, СБК и др.; грамоти от Дворцовата
канцелария, МНП, Президиума на НС за награждаването му (1936–1965); поздравителни писма и художествени адреси от СБХ, СНР, издателство „Български
писател“ и други за 70-та и 75-та му годишнини (1965, 1970); очерци от Любомир
Бучков, Петър Дачев за живота и творчеството му, статии и характеристики от акад.
Александър Божинов, акад. Стоян Романски, Александър Миленков, акад. Любомир
Чакалов и др. (1919–1961); албум с посвещения на проф. Васил Захариев от акад.
Иван Дуйчев, Татяна Силяновска, Димитър Талев и др. (1945–1971).
Планинарски дневник на Васил Захариев (1948).
Монографии, очерци, статии, бележки, библиографии от Васил Захариев за
живота и творчеството на Захари Зограф, Станислав Доспевски, за Самоковската,
Тревненската, Разложката живописни школи и техните представители, за стенописите в Рилския, Троянския, Бачковския, Земенския манастири, за украсата и
миниатюрите в старите български ръкописи, за художественото оформление на
възрожденските печатни книги, за възрожденските щампи и дърворезба, за изоб328

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

разителното изкуство и занаятите в Странджанско и др.; бележки, библиографии,
снимки, доклади, интервюта за Петре Бонин, Тома Делирадев, Иван Образописец,
Никола Образописов, Йоан Попович и други иконописци, златари, художници
(1928–1965); дневници от пътуването му в Китай, статии и доклади за китайската
живопис и графика (1955–1963); юбилеен албум „Българското изкуство в следосвободителната епоха“, каталози от изложби в България и чужбина, дипляни и
др. (1929–1955); графики, гравюри, ескизи и скици с молив, пейзажи и рисунки
с цветни моливи, макети за марки, корици на книги, картички и др. (1907–1971);
рецензии на изследвания от Евтим Томов, Александър Божинов, Атанас Божков,
Иванка Акрабова-Жандова, Христо Вакарелски, Борис Колев, Асен Чилингиров,
Савелий Ямщиков и др.; отзиви за изложби на художниците Александър Мутафов,
Александър Миленков, Златю Бояджиев и др.; слова при откриване на изложби,
от погребенията на художниците Михаил Кръстев, Киро Киров и др. (1913–1971);
доклади, статии, лекции и сказки за българския туризъм и др. (1932–1971); статии,
отзиви, библиографии в българската и чужда преса за творчеството и изложбите
на Васил Захариев (1913–1971) и др.
Албуми с литографии от гръцки художници, репродукции от китайски художници, гравюри и др. (1939–1955).
Правилник, годишен отчет, протоколи и други от Художествената академия;
работни планове, материали за задачите и функциите на кабинета по графика
при НХГ и др. (1931–1968); Писма и заповеди от МНП, Св. Синод на БПЦ, ИИИ
при БАН, НИПК, от настоятелства на църкви за включването на Васил Захариев
в комисии, за изготвяне на проекти за реставрация и изографисване на храмове,
за експертизи, за проверка и контрол на работата по опазване на паметниците на
културата (1936–1971) и др.
Писма от и до проф. Васил Захариев и Александър Божинов, Джуро Баслер,
д-р Д. Велцел, Орлин Василев, Цоню Герганов, Станислав Гончаров, Александър
Добринов, Елка Захариева, Йордан Йовков, проф. Алберт Капр, Ангел Каралийчев,
проф. Леополд Кретценбахер, М. Маргаритов, Л. Медкович, Евгения Петровна, д-р
Х. Раушенбух, Мерф Слотник, Чудомир, Ли Хуа, от МНП, СБХ, издателства, БАН,
читалища, училища и други за участие в научни сесии, конференции, изложби, за
методите при копирането на фрески, за ролята и значението на българското изкуство,
за изпращането на снимки и публикации, за промените в България след 1944 г., за
положението на художниците и др.; от Иван Лазаров, Иван Пейков, Константин
Щъркелов и други за интереса на чуждестранните журналисти към творчеството
му, за събрани сведения за семейство Доспевски, с биографични сведения за художниците Христо Макриев, Антон Кирчев, Станислав Доспевски, Иван и Никола
Въльови, за творчеството на сливенските иконописци, за реставрирането на църкви,
за учредяването на колектив на художниците в Самоков и политическата обстановка в града по време на изборите през 1930 г., за разрушаването на паметници
на културата и др. (1907–1971); покани от СБХ, чужди посолства у нас, културни
домове за честване на художници, откриване на изложби, участие в международни
и юбилейни национални изложби и др.
Снимки на Васил Захариев; със семейството му, с родителите му, със съученици; с архимандрит Теофан Зографски и йеромонах Наум Зографски, с Николай
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Ростовцев и свещеници от Света гора, с Дечко Узунов, Иван Мърквичка, Цанко
Лавренов и други художници, писатели, общественици от откриване на изложби,
от посещението му в Гърция, Словения и др., от участието му в конгреси, конференции, юбилейни чествания и др. (1905–1971); снимки на църкви и манастири,
на иконостаси, на църковна утвар, на стенописи, на грамоти, хрисовули, ръкописи,
на картини и др.
Свидетелство на Захарий Стоянов – баща от Самоковската жандармерия, грамоти за участието му Сръбско-българската война (1882–1885) и др.

ЗАХАРИЕВ-ЧЕМЕРА, ПЕТЪР ХРИСТОВ (1897–1954)
Ф. 843, 1 опис, 42 а.е., 1921–1955
Роден 1897 г. в София, умира 1954 г. Театрален критик, драматург; главен редактор
на в. „Сцена“ (1934–1935).

Статия от Иван Знахар „Критичната дейност и възгледи на Петър Захариев“
(1954).
Книги от Петър Захариев: „Български народен театър“, „История на българския
театър“, „Кратка история на българския народен театър“; статии: „Московския художествен театър“, „Основни елементи на танцовото изкуство“; очерци за Адриана
Будевска, Маня Икономова, Васил Кирков, Христина Морфова, Златина Недева,
Кръстьо Сарафов, Владимир Трендафилов и др. (1929–1954); пиеси: „Госпожа“,
„Зеленият пантоф“, „Нови хора“, „Семейство Моркови“ и др. (1937–1951).
Юбилейни сборници и листове, посветени на Адриана Будевска, Иван Г.
Димов, Васил Кирков, Стефан Македонски, Теодорина П. Стойчева (1921–1955).
Писмо от Владимир Тенев до Петър Захариев-Чемера за публикуван критичен
материал (1937).
Снимка на артистичния състав на Народния театър и опера (1929).

ЗАХАРИЕВА, ЕЛКА ВАСИЛЕВА (1928–1977)
Ф. 1658К, 1 опис, 272 а.е., 1899–1976
Родена 1928 г. в София, умира 1977 г. в София. Завършва графика във ВИИИ „Н. Павлович“ (1954). Художник. Уредник-хранител при НХГ (1966–1969), художник в Института
по изкуствознание при БАН (1969).

Кръщелно свидетелство на Елка Захариева; молби, заповеди от НХГ и
БАН за назначаване на работа (1966–1969); служебни бележки за членство в СБХ
(1971); имуществени документи и др.
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Детски рисунки от Елка Захариева (1934–1939); графики, пейзажи, илюстрации
за детски книги и за „Енциклопедия на растенията“; екслибриси и модели за главни
букви (1956); работни ескизи и етюди; програми за художествени изложби в Турция, Австрия, Алжир с участието на Елка и Васил Захариеви (1965–1969); списък
на нейни творби, включени в изложби в България и в чужбина (1972); бележки за
откупени картини (1960); отзиви и рецензии за творчеството ѝ от Атанас Божков,
Васил Захариев и др.; статии от Елка Захариева „Кирил и Методий в Самоковската
живописна школа“ и „Копривщица – гнездо в буря“.
Протоколи за приемане и предаване на художествени творби; заповеди, договор, план, докладни записки от Елка Захариева – хранител в НХГ за състоянието
и съхранението на графичния фонд в галерията, за уреждането на експозиция на
българска графика от периода между двете световни войни и по издирване творби
от Борис Ангелушев и Илия Бешков (1966–1971).
Писма от Елка Захариева до Александрина Захариева – майка за съвместната
изложба в Прага с Васил Захариев – баща (1960); от проф. Васил Захариев за пътуванията ѝ в Зоненберг, Мюнхен и Будапеща (1967–1969); от Клаус Весел – директор
на издателство „Византийско изкуство“ в Мюнхен и д-р Фридрих Хайер за интереса
им към Югоизточна Европа (1973); от Никола Алваджиев и Н. Гидикова за честване на Станислав Доспевски (1974); от Герт и Миньон Глауенитуер за издаването
на книга за Златю Бояджиев (1973); от Франц и Гизела Линстер и Търновската
окръжна художествена галерия за откупени нейни картини (1972–1973); от Иван
Румянов за включването на Васил Захариев в Енциклопедия „Британика“ (1972);
от СБХ за участието ѝ в международна изложба за детска илюстрация (1976); съболезнователни писма за смъртта на Васил Захариев от Атанас Божков, Владимир
Зографов, Секул Крумов, Кирил Кръстев, Симеон Султанов, Ив. Пейковски, Дора
Илиева, Г. Цанов, от БАН, СБХ, Съюза на пластичните изкуства в Румъния и др.
(1971–1972); покани за изложби (1963–1976).
Снимки на Елка Захариева (1932–1952); с роднини и приятели (1940–1968); от
посещението ѝ в Унгария; снимки на графики от Елка Захариева; на портрети на
Анастас Карастоянов, на каракачански девойки; на творби от нейни самостоятелни
изложби в Прага и Лайпциг (1960, 1968).

ЗИДАРОВ, КАМЕН (Тодор Събев Манев) (1902–1987)
Ф. 1919К, 1 опис, 1295 а.е., 1919–1989
Роден 1902 г. с. Драганово, Великотърновско, умира 1987 г. в София. Завършва
средно образование във Велико Търново (1922). Писател. Книговезец в читалище „Мина
Перник“ (1922–1923); писар в общината на с. Драганово (1925–1934); секретар на Съюза
на българските градинари (1936–1945); директор на Военния (1945) и на Народния театър
(1948–1954); секретар на СБП (1948).
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Автобиографии (1954–1973).
Карта за самоличност и задгранични паспорти на Камен Зидаров (1929–1948);
грамоти от ДС на НРБ, от Комитета за българо-съветска дружба, от Комитета „1300
години България“ за удостояването му с Димитровска награда и със званието „Герой на НРБ“ (1950–1989); некролози за смъртта му, публикувани във в. „Работническо дело“ и сп. „Пламък“ (1987, 1988). Статии за живота и творчеството му от
Иванка Бояджиева, Любен Георгиев, Владимир Каракашев и Асен Разцветников
(1959–1985).
Дневници на Камен Зидаров (1943–1978); спомени: „ С Асен Разцветников в
живота и поезията“, „За подземното десетилетие 1930–1940 г.“, „Звезди от голямата
плеяда“, „Броеница на времето“, „Изкуство и живот неподвластни на забрава“ и
др. (1973–1985); слова по повод юбилейни годишнини (1963–1983).
Драми от Камен Зидаров: „Сиромах Иван (Новият Едип)“, „Член 10“, „Вълците“, „Царска милост“, „Усилни години“, „За честта на пагона“, „Иван Шишман“,
„Калоян“, „Боян магьосникът“, „Среща в Рим“, „Соната за живота и смъртта“ и
преводи на негови драми на руски и арменски език (1925–1984); текст за оратория
на Светослав Обретенов; драматизации на „Под игото“ и „В навечерието“; стихотворения и статии за Йордан Йовков, Антон Страшимиров, Кирил Христов, Кръстьо Сарафов, Константин Кисимов, Николай О. Масалитинов, Боян Дановски, за
ролята и задачите на българската драматургия и др. (1919–1985); очерци и сказки за
руски писатели-класици; преводи на произведения от Александър Пушкин, Михаил
Лермонтов, Николай Некрасов, Александър Куприн и др. (1937–1938); рецензии и
отзиви за постановки в Народния театър, за мемоарите на Николай Икономов, на
„Пътешествие в театъра“ от Леон Даниел и др. (1939–1973); интервюта за II национален преглед на българската драма и театър, за обществения и културен живот,
за историческата тематика в творчеството му, за постановки на „Царска милост“ в
МХАТ и др. (1959–1980); рецензии за творчеството му от Василен Васев, Димитър
Великов и Атанас Свиленов.
Писма от Камен Зидаров до Анна – съпруга за бомбардировките над София, за
правителството на Константин Муравиев, за творческите си занимания (1944–1971);
до Андрей Гуляшки за поставянето на „Плесницата“ в Народния театър (1968); до
Аркадий Кеслер за поставянето на „Царска милост“ на сцената на МХАТ (1969–
1973); до издателства за отпечатването на свои произведения (1958–1987); от Дора
Габе за срещите му с полски писатели (1948); от Любен Георгиев за творческите
му планове, за връзките му с български и чужди интелектуалци (1961–1986); от
Виктор Гуменюк за разрешение да преведе „Царска милост“ на украински (1972);
от Тончо Жечев за изпращане на издадената в Берлин „Българската литература
1944–1980 г.“ (1982); картички от Елисавета Багряна, Крум Кюлявков, Цанко Лавренов, Радой Ралин, Петър Увалиев с впечатления от постановки на негови пиеси
и по други творчески въпроси (1950–1963).
Снимки на Камен Зидаров с Леда Милева, Людмил Стоянов, Никола Фурнаджиев и др. членове на УС на СБП (1948); със Стефан Сърчаджиев и снимачния
екип на филма „Царска милост“ (1960) и др.
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ЗИДАРОВ, НИКОЛА ИВАНОВ (1877–1955)
Ф. 1044К, 1 опис, 21 а.е., 1892–1951
Роден 1877 г. в Чирпан, умира 1955 г. Завършва гимназия в Сливен. Писател. Учител
в с. Малко Градище, Хасковско; главен инспектор на застрахователни дружества. Един от
основателите на Радикалната партия. Член на Обществото на свободните писатели, Съюза
на периодичния печат в България и на Дружеството на детските писатели.

Членски карти и удостоверения на Никола Зидаров от Обществото на свободните писатели в България, Съюза на периодичния печат в България и Дружеството
на детските писатели (1947–1950); отчети за дейността на XIII и XVII конгрес на
СУБ и устав на Чирпанското околийско учителско дружество (1904–1910).
Спомени от Никола Зидаров за Пейо К. Яворов (1892); романи: „В родния кът“,
„А Марица все тече“, „Борко Бърборко“ (1945–1951); драми: „Майката“, „След
бурята – слънце“, „Два свята“, „Стани гроб“ (1941–1944); пътеписи и фейлетони
(1909–1933); очерци, сказки, разкази и легенди (1899–1945).

ЗИКОЛОВА, СВЕТЛАНА СТОЯНОВА (1926–)
Ф. 125А, 1 опис, 35 а.е., 1926–1983
Родена 1926 г. в Сливен. Завършва фармация в СУ (1949). Фармацевт. Контрольорхимик в Държавна нишестена фабрика „Искър“ – София (1949–1950); специалист, научен
сътрудник, ръководител на секция в НИХФИ в София (1950–1982).

Автобиография (1980).
Кръщелно свидетелство на Светлана Зиколова; диплома за висше образование
(1952); грамоти и удостоверения от МТП, КНТПВО и СНР за награждаването ѝ
(1969–1979); характеристика от НИХФИ (1980) и др.
Разработки от Светлана Зиколова, публикувани в „Трудове на НИХФИ“
(1974–1983); доклади и рецензии за изследвания от Антон Ив. Наков и Елена Т.
Райкова и др. Списък на разработени от Светлана Зиколова технологии и авторски
свидетелства; библиография на публикациите ѝ.
Снимки на Светлана Зиколова; с колеги.

ЗЛАТАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМПИЕВ (1878–1940)
Ф. 1025К, 1 опис, 28 а.е., 1902–1933
Роден 1878 г. в Пирдоп, умира 1940 г. в София. Завършва право в Женева. Учител в
София, преподавател по френски език в ГЩ на БА; главен секретар на МВРИ (1917–1918).
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Диплома за висше образование на Александър Златанов (1902); свидетелство за учителска правоспособност и удостоверение от университета в Гренобъл
(1906–1907).
Статия от Александър Златанов „Не ридай, народе“ в защита на виновниците
за първата национална катастрофа.
Писма до Александър Златанов от Александър Греков – пълномощен министър
в Стокхолм за намеренията на Антантата да привлече във войната скандинавските
страни (1917); от Димитър Мишев за преведени на английски език брошури за
Македония (1918); от д-р Симеон Табаков за статията „Дунавската конференция
в Нюрнберг“ (1917).
Писма от столичния кмет до д-р Васил Радославов – министър-председател
за уреждане погребението на царица Елеонора (1917); телеграми от и до БЛ във
Виена и МВРИ във връзка с обявяването на война между Гърция и България (1917).
Снимки на Александър Златанов с негови колеги.

ЗЛАТАРЕВА, БИНКА МАНОЛОВА (1891–1962)
Ф. 917К, 2 описа, 37 а.е., 1923–1962
Родена 1891 г. в Свищов, умира 1962 г. Завършва Художествено-индустриалното
училище в София (1915); специализира в Прага (1923). Художничка.

Автобиография.
Орденска книжка на Бинка Златарева за награждаването ѝ с „Дамски кръст“
(1938); грамота, писма и телеграми от Тодор Живков, Иван Башев, Ст. Сотиров,
статии в печата за присъждането ѝ на орден „Кирил и Методий“ по повод 70-годишния ѝ юбилей (1961).
Отзиви и рецензии във вестници и списания за изложби и картини на Бинка
Златарева (1938–1950).
Писма и картички от проф. Иван В. Мърквичка със сведения за самостоятелните изложби на Бинка Златарева в България и чужбина, за престоя ѝ в Париж, Италия
и Швейцария, за работата си върху картини с българска битова тематика, с мнение
за модерното изкуство и др. (1924–1938); от ВИИИ „Н. Павлович“, Православното
християнско братство „Св. Антоний Велики“ в с. Кричим, Народната библиотека,
Килифаревския манастир, дружеството „Българо-чехословашка взаимност“ и др. с
благодарност за подарени картини, книги и с отзив за творчеството ѝ (1931–1962).
Албум със снимки на Бинка Златарева и на нейни картини.
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ЗЛАТАРЕВА, ВЕРА ДИМИТРОВА (1905–1977)
Ф. 1752К, 1 опис, 1715 а.е., 1906–1981
Родена 1905 г. в с. Голямо Белово, Пазарджишко, умира 1977 г. в София. Завършва
право в СУ (1929). Юрист, обществен деец. Помощник-завеждащ Службата за борба срещу
социалните злини към Дирекция на полицията (1933–1934), началник на Отделението за
обществено подпомагане към Пловдивската община (1934–1936); народен представител
(1945–1949); редактор на сп. „Земя и труд“; сътрудник на в. „Вестник за жената“, в. „Земеделско знаме“ и др. Член на СЮБ, БЗНС, БНВС и БНЖС.

Автобиографии.
Кръщелно свидетелство на Вера Златарева; диплома (1929); членски книжки,
имуществени документи и др.; статии и съобщения във в. „Мир“, в. „Дневник“, в.
„Воля“ и сведения от проф. Лазар Ив. Ралчев, Панайот П. Филев за адвокатската ѝ
практика и обществено-политическата ѝ дейност (1938–1964) и др.
Дневник и лични бележници на Вера Златарева (1931–1949); спомени за интернирането на Михаил Геновски – съпруг, за Стефана Бакалова, Цветана Киранова,
Елена Танева-Стоянова и др. деятелки на женското движение, за адвокатската си
практика и др. (1938–1977).
Дисертация от д-р Вера Златарева „Наказание и осигурителни мерки“ (1931);
монографии: „Пиянството и последиците от него“, „Бракоразводът в НРБ“ (1970),
„Обществени грижи“ (1956–1970); статии, лекции, сказки, интервюта за съпружеските взаимоотношения, за правното и социално положение на жената в обществото и семейството, за БНЖС, за възпитанието на децата, за извънбрачните деца
и осиновяванията, за младежта и обществения морал, за престъпните прояви сред
малолетните, за проституцията и въздържателното движение в България, за закона
за земеделските пенсии и др. (1933–1976); библиографии.
Изложения, писма, отчет и протокол за работата на Отделението за обществено
подпомагане към Пловдивската община (1922–1938).
Нормативни актове, проекти, допълнения, изменения с тълкувания от д-р
Вера Златарева за дейността на трудово-поземлените кооперации, за земеделското
производство, за семейния кодекс, за пенсионното осигуряване, за извънбрачните
деца, за борбата с алкохолизма и венерическите болести и др. (1932–1972).
Устави на СЮБ, инструкции, окръжни, резолюции, декларации, изложения,
планове, отчети, заповеди, писма от и до д-р Вера Златарева с предложения за промяна на устава, за работата на софийските адвокатски колективи и консултативни
групи, за допълнения в Семейния кодекс и др. (1948–1972); на БЗНС за създаването
на единен съюз и недопускане на разцепление, за обвинения срещу земеделски
дейци, за организационни грешки и отстраняването им (1945–1977); на БНВС за
учредяването на НК за трезвеност и Въздържателен клуб на юриста, за координационната му дейност в рамките на МНЗ; на читалища и културни клубове в София
и страната (1936–1976).
Статии, дописки, разкази и др., подготвени за публикуване в сп. „Земя и труд“
(1945–1946).
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Речи и изказвания на д-р Вера Златарева от името на парламентарната група на
БЗНС в НС при обсъждането на конституцията на НРБ и бюджетите на министерствата (1946–1949); проектоправилници за вътрешния ред на НС и на земеделската
парламентарна група (1945); проектозакони за осигуряването на снабдяването и
регулирането на цените, за припознаването, узаконяването и осиновяването на
извънбрачните деца и др.; писма от съюзи, дружества до НС с молба за разискване
размера на частните имоти, за пенсионното и социално осигуряване, за данъчните
облекчения и др. (1945–1947); бележки от д-р Вера Златарева за обществено-политическата дейност на народни представители и др. (1945–1973).
Молби, жалби, удостоверения, пълномощни и писма от и до д-р Вера Златарева
и нейни довереници по водените от нея дела срещу Михайло Парашчук (1955–1959),
Бойчо Букорещлиев (1955); за отпускането на земеделски пенсии (1942–1958); за
влизане в наследство и издирването на длъжници към погасителните каси (1941,
1942); за регистриране на извънбрачните деца (1933–1947) и по други имуществени,
трудово-правни и бракоразводни дела (1942–1975).
Писма от и до д-р Вера Златарева, Орлин Василев и Боян Балабанов със сведения за нови театрални постановки (1952, 1962); от и до Събка Геновска – дъщеря за
работата на Събка Геновска като диригент (1958–1961); от и до Михаил Геновски –
съпруг за интернирането му (1938); от и до Маргарита Дупаринова, Олга Кирчева и
Георги Парцалев за артистичните им изяви (1963, 1973); от и до М. Дянков и Марин
Големинов за романа и операта „Ивайло“ (1959); от и до БНВС за основаването на
сп. „Трезвеност“ и издаването на възпоменателен сборник за Христо Димчев, за
приноса на Димитър и Братан Братанови и др. дейци (1926–1973); от и до Дружеството на българките с висше образование за спонсорирането от български организации на стипендиантки към Международната федерация на жените-юристки и за
правото им на адвокатска практика (1934–1969); от и до БНЖС за изборните права
на жените, за българското участие в международния женски конгрес в Париж, за
новосъздадени дружества, за подписката срещу участието на България във Втората
световна война, за предложението на Ана Карима да се открие старчески пансион
за интелектуалки и др. (1937–1972); от и до Софийската митрополия за таксите
върху смесените бракове с евреи (1942); от Сандо Ангелаков за Никола Петков и
разцеплението в земеделските дружби (1945); от Анна Георгиева за интернирането на Боян Българанов (1939); от Георги Ефремов за издавания от него в. „Добро
здраве“ (1947); от Раймон Клабе с предложение за специализация в Колумбийския
религиозен колеж (1934) и др.
Снимки на д-р Вера Златарева от международен юридически симпозиум (1966);
от форуми на въздържателното движение (1966–1973).
Спомени от Михаил Геновски за Александър Стамболийски (1946).
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ЗЛАТАРОВ, АСЕН ХРИСТОВ (1885–1936)
Ф. 865К, 3 описа, 518 а.е., 1862–1936
Роден 1885 г. в Хасково, умира 1936 г. във Виена. Завършва химия в Женева (1907),
защитава докторат по физика и химия в Гренобъл (1908); специализира биохимия и съдебна
химия в Мюнхен (1909–1910). Химик, обществен деец. Учител в Пловдив (1908–1909);
асистент по химия в СУ (1910–1920); частен хоноруван доцент по физиологична химия и
биохимия (1920–1924); професор в Катедрата по органична химия (от 1924). Началник на
Индустриалния отдел при ДСГОП (1913–1919).

Автобиография (1935).
Поздравителни писма и телеграми до проф. Асен Златаров от проф. Анастас
Иширков, проф. Михаил Арнаудов, проф. В. Филипов, проф. Петър Бицилли, Мара
Лещова-Трънка, Христо Борина, Михаил Кремен, Стоян Заимов, Ана Карима, Анна
Каменова и др. за 25-годишната му научна, литературна и обществена дейност
(1932).
Изследвания от Асен Златаров: „Синтези с ацетондикарбоновата киселина“
(1912), „Храната в домашния бюджет на българина“ (1923), „Физиология на захарина“ (1934), „Изследване на отровата на металите“; статии: „Из фармакологията
на хинина“, „Хормони и витамини“ (1925) и др.; лекции: „Класификация на науките“, „Наука и истина“, „Методология на медицината“, „Болести на храненето“,
„Минерален обмен“, „Биохимия на солите“, „Войната и Мирът“, „Биохимията на
рака и цинка“ и др. (1918–1930); бележки от Асен Златаров за диацокиселините от
мастния ред, за теорията на хлорофилната теза, за впечатленията му от международния конгрес по химия в Мадрид през 1934 г., за участието му в ХV международен
конгрес на физиолозите през 1935 г., за кореспонденцията си с Рене Фабр, проф.
Смородинцев и проф. Н. Н. Иванов (1936); библиография на публикациите му и
отзиви за научните му изследвания (1921).
Спомени от проф. Асен Златаров „Трагедията на П. К. Яворов“ (1925); очерци: „Емил Зола“, „Жан Жорес“ и др.; роман „В града на любовта“ (1927); повест
„Край Сена“ (1927); поеми: „Цветя за него“ (1918), „Песен за нея“ (1919); сказки:
„Толстой“, „Марселен Бертло“, „Научното дело на Всеволод В. Завялов“ и др.
Отчетен доклад, входящи и изходящи дневници, рапорти, списъци, заповеди,
разносна книга и др. за дейността на Софийския комитет за борба с холерата (1913).
Заповеди и наредби на ДСГОП, протоколи от заседания на комисии към дирекцията за увеличаване производството на мина „Перник“, за снабдяването с дървени
строителни материали и др. (1917–1919); докладни записки, наредби, калкулация,
таблици, писма, бюлетини и други за личния състав и дейността на Отделение
земеделски индустрии при ДСГОП (1913–1919) и др.
Писма от и до проф. Асен Златаров и Теофана Златарова – майка със сведения
за живота и следването му в Швейцария, за впечатленията му от Женева, Лион,
Будапеща, за срещите му с Николай и Диана Райнови в Париж, за назначаването
му за асистент по органична химия и др. (1898–1926); от и до Евдокия Златарова –
съпруга за живота на фронта, за героизма на българските войници, за включването
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му в комисия за честване 100-годишнината от рождението на Марселен Бертло и
изнасянето на доклад в Париж, за демократичните му убеждения, за отношението
му към априлските събития през 1925 г. (1913–1936); от и до акад. Николай С.
Державин за предстоящото му идване в България, за размяна на научна литература
и др. (1935); от и до Николай Лилиев със сведения за творческата дейност на Николай Райнов, Петко Атанасов, Йордан Йовков и др. (1920–1932); от Марсел Годар
за солидарност и оказване помощ на Испанската република, с приложен призив
към световната младеж (1932); от акад. Петър Динеков за полската архитектура
и литература, за нейния народностен характер и особености (1936); от Михаил
Кремен с молба за рецензия на книгата му „Брегалница“ (1917); от д-р Н. Леви за
отложена протестна конференция против изстъпленията в Германия (1933); от д-р
Андре Клеман Маро с поздравления за удостояването му с ордена на „Почетния
легион“ и др. (1932); от проф. д-р Д. Райхинщайн за желанието си да работи във
ФМФ, с приложено препоръчително писмо от Алберт Айнщайн (1932); от Янко
Сакъзов за изглаждане недоразуменията между тях (1932–1933) и др.
Снимки на Асен Златаров; със семейството му; с роднини и колеги (1903–1935).
Дневник от Теофана Христова Златарова – майка със спомени за детството ѝ,
за заседанията на революционния комитет в Хасково, за заточението на братята ѝ
Георги и Михаил Минчеви в Диарбекир, за учителската дейност на Петър Берковски, за заточението на Христо Златаров в Анадола, за освобождението на Хасково
и др. (1906).
Търговски писма на Христо Златаров – баща (1862–1863).

ЗЛАТАРОВ, ЛЮБЕН СТОЯНОВ (1900–1988)
Ф. 1870К, 1 опис, 524 а.е., 1910–1986
Роден 1900 г. във Варна, умира 1988 г. в София. Завършва право във Виена (1924).
Дипломат. Секретар в МВРИ (1928–1930) и в БЛ в Букурещ (1930–1934), първи секретар
и временно управляващ БЛ в Берлин (1936–1937), първи секретар в БЛ в Москва (1937–
1939), служител в МВРИ (МВнР) (1940–1950) и в строителната организация „Синстрой“
(1951–1958).

Автобиография.
Легитимационни карти и дипломатически паспорт на Любен Златаров,
(1924–1944); решение на Бюрото на МС за отпускането на пенсия за особени
заслуги (1982); указ на ДС на НРБ за награждаването му (1985). Бележки от д-р
Петър Вутов – съветник при МВнР за дипломатическата му работа (1948); статия
от Исак Бераха в „Еврейски вестник“ за оказаното от Любен Златаров съдействие
за транзитното преминаване на евреи през България по време на Втората световна
война (1981).
Спомени от Любен Златаров за дипломатическата му дейност 1928–1956 г. със
сведения за персонала на българските легации и почетни консулства в чужбина и
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др.; за снимането на филм за спасяването на българските евреи през Втората световна война и представянето му в САЩ (1985).
Доклади от Любен Златаров до МВнР: „Палестинският въпрос“, „Израел,
провъзгласяването на новата държава“, „Националният доход на България и екзистенц-минимумът на българския гражданин“ (1948); статии: „Установяване
на дипломатическите отношения между България и СССР 1934 г.“, „Еврейският
въпрос в България 1940–1944 г.“, „Документи на Консулско-стопанската дирекция
при МВРИ за спасяване на чуждестранни евреи от унищожение 1941–1944 г.“ и
„Германски документи за политиката на депортиране на български евреи и нейния
провал“ в съавторство с Давид Коен (1979–1982).
Справки от Любен Златаров за български дипломати в чужбина и чуждестранни
дипломати в България. Бележки за изселването на българите от Източна Тракия,
за гръцките претенции към Македония, за двустранните изселнически спогодби и
политически взаимоотношения 1912–1964 г., за съперничеството между Италия и
Германия на Балканите, за обстановката на Балканите в навечерието на Втората световна война и за присъединяването на България към Тристранния пакт, за граничния
инцидент на 6 април 1950 г. в местността Малък Маказ, за присъединяването на
Западна Украйна и Западна Белорусия към СССР през 1939 г., за полско-съветските
отношения 1941–1944 г., за европейската политика на СССР и др.
Писма от и до Любен Златаров и д-р Стоян Златаров – баща, началник на І евакуационна разпределителна болница със сведения за разположението на военните
части във Варна, за победите на българската войска при Добрич (1915–1916); от
МВнР с благодарност за предадени от него документи в архива на министерството
(1980) и др.
Снимки на Любен Златаров (1925–1986); със Стоян Златаров – баща (1917);
с Рафаил Жечев – началник на Военната канцелария на Двореца (1927), с ген.
Иван Маринов (1930), с Георги Кьосеиванов (1931), със служители на БЛ в Букурещ (1933); с Никола Мушанов, Павел Груев и др. при посещението на цар Борис
ІІІ в Букурещ (1934); с проф. Георги Данаилов в Берлин (1936); от военен парад
в Берлин (1936); с офицери от военната свита на румънския крал Карол ІІ в София (1943), с Давид Беневисти – главен редактор на в. „Еврейски вести“ в София,
(1985); на цар Фердинанд І в Цариград (1910), на княз Борис Търновски, княз Кирил Преславски, ген. Рачо Петров и други в Солун (1912), на крал Карол II и цар
Борис ІІІ в Русе и Гюргево (1933), на цар Борис ІІІ, Кимон Георгиев и крал Александър I на Софийската гара (1934); на австрийския император Карл І в София,
Ниш и Кюстендил (1918).
Статия от д-р Стоян Ватев „Холерата в България през 1910 г.“, публикувана
в сп. „Съвременна хигиена“ за дейността на д-р Стоян Златаров като главен лекар
на Варна.
Устав на „Юнион клуб“ със списък на членовете (1948–1949); „Годишник на
културно-просветната организация на евреите в НРБ“ (1978); списък на дипломатическия корпус в Берлин (1936).
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ЗЛАТЕВ, ТОДОР ХРИСТОВ (1885–1977)
Ф. 1206К, 1 опис, 31 а.е., 1930–1967
Роден 1885 г. в Берковица, умира 1977 г. в София. Завършва архитектура в Мюнхенското
техническо училище. Архитект в Отделението за поддържане на ж.п. линии (1911–1922);
архитект на свободна практика (1922–1945); професор в Архитектурния факултет при Висшето техническо училище в София (1945–1958), ръководител на Катедрата по българска
национална архитектура.

Автобиография (1967).
Писма до Тодор Златев от МС на НРБ с покана за участие в заседание на Комисията по технически науки при ВАК (1962).
Изследвания от Тодор Златев: „Българската къща в своя архитектоничен и
културно-исторически разцвет“, кн. І, „Българският град през епохата на Възраждането“, „Българската къща през епохата на Възраждането“, „Пространството в
българската възрожденска архитектура“, „Българските градове по Дунава през
епохата на Възраждането“ (1930–1936).
Писма от и до Тодор Златев и Б. Банчев, Т. Недев и др. със сведения за конака
във Видин, за старата Неготинска чаршия, стари часовникови кули, сгради и др.
(1958); от и до министерството на строежите и обществените работи на Унгария за
участие в конференция, посветена на селската архитектура (1948); от и до Окръжния музей в Силистра за реставриране на римска гробница, за електрифициране
на турската крепост Меджиди табия в Силистра, за изпратен план на Куршумлу
джамия (1957–1959); от и до Политехническия институт в Яш и министерство на
просветата и културата в Букурещ за издаването на книгата му за българските къщи
в Румъния (1957–1958); от Ц. Антонов и Т. Даскалов със сведения за стари къщи
и чешми в Трявна (1943,1954); от Алекс Дерко, П. Манчовски и други с мнения за
книгите му и с благодарност за изпратени изследвания (1943–1964); от Р. Зоева с
благодарност за съдействието за запазване на старата ѝ къща в Карлово, за посещението на Иля Еренбург в България (1951) и др.

ЗЛЪЧКИН, САВА СТОЯНОВ (1882–1930)
Ф. 947К, 2 описа, 61 а.е., 1903–1930
Роден 1882 г. в Сливен, умира 1930 г. в София. Учи в Рисувалното училище. Художник-карикатурист. Художник във Велико Търново, Пещера, София. Редактор на в. „Жило“
(1910), на сп. „Балкански папагал“ (1915–1927), сп. „Сатър“ (1919–1920), сп. „Световен
папагал“ (1929–1930). Сътрудник на в. „Бодил“, в. „Народен бич“, в. „Българан“, в. „Сълза
и смях“, сп. „Барабанче“ и др.

Афиш на читалище „Христо Ботев“ – София за организиране на сватбено
тържество на Сава Злъчкин (1922).
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Сатирични стихотворения, фейлетони, анекдоти, епиграми и карикатури от
Сава Злъчкин, публикувани във в. „Огледало“, в. „Бодил“, в. „Лист за хумористична сатира“, в. „Жило“, в. „Българан“, в. „Народен бич“, в сп. „Стар барабан“,
сп. „Барабанче“, сп. „Световен папагал“, в календара „Смехурко“ и календараприложение към сп. „Балкански папагал“ (1903–1925); политически карикатури,
отразяващи международните отношения по време на и след Първата световна война,
за сключените мирни договори, за изгубилите войната държави, за създаването на
ОН, за избухването и влиянието на Октомврийската революция, за отношението на
Великите сили към България, за световния ционизъм и др. (1915–1930); комедия
„Дъщерята на Бай Ганьо и нейните кандидати“ (1921);
Снимка на Сава Злъчкин; с Любомир Бобевски и др. журналисти; с членове
на ръководството на читалище „Христо Ботев“ – София (1917–1922) и др.

ЗМЕЙ ГОРЯНИН (Светозар Акендиев Димитров) (1905–1958)
Ф. 25К, 2 описа, 281 а.е., 1922–1973
Роден 1905 г. в Русе, умира 1958 г. в манастира „Седемте престола“, Софийско. Завършва гимназия в Русе (1924). Писател. Чиновник в Русе (1924–1930); счетоводител в
София (1930–1942). Редактор на литературното приложение „Весело време“ (1938), на сп.
„Българска марка“ (1947–1948); сътрудник на сп. „Хиперион“, сп. „Българска мисъл“, сп.
„Стара планина“, сп. „Родолюбие“, в. „Светулка“, в. „Литературен глас“, в. „Летоструй“; съосновател и лектор на литературния кръжок при читалище „Антон Страшимиров“ – София.

Некролози и възпоминания по повод годишнини от смъртта на Змей Горянин
(1958–1968). Биографии и спомени за живота и творчеството му от Соня Димитрова – съпруга, Тодор Божков, Коста Георгиев, Марко Марчевски (1930–1973); стихотворения от Кирил Захариев, Блага Билка (Георги Караджов) и Елена Лукова (1958).
Спомени от Змей Горянин за живота му в София през 1930 г.
Романи от Змей Горянин: „Бачо Киро“, „Силата на робите“ (1939); повести: „Велчова завера“, „Караджата“, „Духът на българина“ (1938, 1941); разкази:
„Андрешко не иска да играе“, „Необикновен гост“, „Чорбаджийски дом“ и др.
(1940–1967); драма „Сирма“ (1942); стихосбирки: „Жълти рози и червени лалета“,
„Писма от планината“, „Войнишки песни и балади“, „Седем престола“ (1941–1956)
и др.; стихотворения: „Марколюбителче“ (1947), „Алеята е пуста“ (1955) и др.;
статии: „С Гусларите в немска земя“ (1940), „Съвременното изкуство и неговото
състояние у нас“, за Неофит Бозвели, Иларион Макариополски и др.; преводи на
комедии и разкази от руски език (1934–1955); рецензии на драмата „Боряна“ от
Йордан Йовков (1942), на киносценария „Септемврийци“ от Анжел Вагенщайн
(1952); диалектологичен речник; учебник по история в съавторство с Ив. Георгиев; бележки за Ботевите четници, за участници в Априлското въстание, Сръбскобългарската война от 1885 г., за иконописци и др.; афиши за негови литературни
четения и сказки; рецензии за творчеството му от акад. Михаил Арнаудов, Никола
Балабанов, Владимир Василев (1936–1960).
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Писма от и до Змей Горянин и Соня Димитрова – съпруга за работата му
върху романа „Бачо Киро“ и летописната хроника за Бачковския манастир, за
сътрудничеството му с Елин Пелин при редактиране на сп. „Българска марка“, за
преводите му и др. (1929–1950); от и до читалището в Лом за събиране на сведения
за Белоградчишкото въстание за книгата му „Княз Иван Кулин“ (1936); от проф.
Александър Балабанов за творческите им взаимоотношения и контакти с Елин Пелин (1929–1950); от Стефан Визирев и Боян и Елка – син и дъщеря на Елин Пелин
за публикации (1938–1958); от Йо Назвал за рецензирани от Змей Горянин негови
книги (1958); от Стефан Станчев за списването на сп. „Провинция“ и туристическия лист „Росен камък“ (1931); от Георги Бакърджиев, Георги Каракашев, Васил
Стоилов за творческите им търсения и изяви (1934–1958); от творчески съюзи,
комитети, дружества, редакции за участие в литературни четения, чествания на
Елин Пелин, за провеждане на анкета за смъртта на Никола Ракитин, за сътрудничество в издания, за възлагане на рецензии, преводи на книги и др. (1932–1958);
поздравителни картички от Елин Пелин, проф. Борис Йоцов, Петър Карапетров,
Г. Кръклец и др. (1928–1958).
Пейзажи от Змей Горянин (1948–1953).
Портрети на Змей Горянин от проф. Васил Стоилов, Иван Бояджиев (1934–
1939) и др.
Снимки на Змей Горянин (1922–1946); с Асен Балкански, Любомир Дойчев,
Васил Каратеодоров, Иван Коюмджиев, Славчо Красински, Денчо Марчевски,
проф. Петър Николов, Лъчезар Станчев, Никола Тонев, Звезделин Цонев, Павел
Спасов, Вл. Радев и др. (1925–1943); на Димитър Аджарски, проф. Александър
Балабанов, Атанас Душков, Елин Пелин, Недялко Карапешев, Борис Митов, Васил
Стоянов (1927–1954).
Писма до Соня Димитрова – съпруга от Евгения Громова за гастроли на Николай О. Масалитинов и Иван Г. Димов (1940), от Мария Грубешлиева с отзив за
книга на Змей Горянин (1936); от акад. Михаил Арнаудов до Людмил Стоянов и
Младен Исаев за публикуване на творби от Змей Горянин (1965).

ЗОГРАФОВ, БОРИС СТЕФАНОВ (1891–1957)
Ф. 683К, 3 описа, 383 а.е., 1871–1984
Роден 1891 г. в Битоля, умира 1957 г. в София. Завършва славянска филология в СУ
(1918). Писател, есеист, карикатурист. Учител в Луковит и София (1918–1920); аташе за
френския печат в МВРИ – Дирекция по печата (до 1925); редактор на в. „Македонска трибуна“ в Индианаполис (1927–1933); на сп. „Седмичен преглед“; сътрудник на сп. „Червен
смях“, в. „Зора“, в. „България“, „Световна илюстрована седмица“, в. „Мир“, в. „Слово“,
в. „Нови дни“, в. „Днес“, в. „Вечер“, на македонските емигрантски вестници в България;
началник на БТА (до 1948).
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Автобиография (1950). Биографични сведения за творческата и общественополитическата му дейност от Владислав Б. Зографов – син (1984).
Кръщелно свидетелство на Борис Зографов; семейна женитбена книжка, дипломатически паспорт, студентска и военна книжки, дипломи за средно и висше
образование (1898–1920), удостоверения от МНП, МВРИ, Главна дирекция на
обновата и др. за назначаването му на работа и др. (1918–1948); смъртен акт (1957);
Дневници на Борис Зографов от фронта през 1916 г. и от престоя му в САЩ
1929–1932 г.; спомени.
Книги от Борис Зографов: „Америка – българите в Америка“ (1931); „Социалистическата и буржоазната нация и култура“, „Черквата и богомолците“, „Целите
на македонската борба“, „Хуриетски дни – разкази за истински случки“ и др.;
студия „Начало и развой на дунавския въпрос“ (1946); статии: „Целта на Македонската политическа организация в САЩ и Канада“, „България и Великобритания“,
„Днешна България“, „100 години българско изкуство“, „Изложба на П. Урумов“,
„Изкуство и публика“ и др. (1928–1954); очерци и пътни бележки за Ирландия и
Полша, за политическия, обществения и културен живот в България през периода 1878–1912 г., за развитието, целите и задачите на българската журналистика
1894–1954 г. и др.; литературни етюди, разкази, фейлетон и стихотворения с негови
илюстрации (1911–1924); бележки и библиография за Македония и балканските
страни; лекции за българската и европейската литература и др.
Писма от Македонското женско и Софийското женско благотворителни дружества за изпратени помощи за пострадалото от гърците население в с. Загоричани,
Костурско (1905); устав на Македонския народен съюз в САЩ и Канада, писма от
МПО в САЩ и Канада до ОН за положението на българското население в Македония (1925–1931); писма, протести, декларации и др. от македонските студентски
дружества във Виена и Италия до редакцията на в. „Македонска трибуна“ в САЩ
за проведения в Мюнхен ІІ конгрес на македонските студентски дружества (1929).
Писма от Борис Зографов до Фания и Стефан Зографови – родители за живота
му като подофицер по време на Първата световна война, за икономическото положение в страната, за пребиваването му в Скопие и Шербург и др. (1912–1927); до
Анастасия Зографова – съпруга за живота му на фронта, за пътуването му до САЩ,
за македонската емиграция в Индианаполис, за работата му в БТА, за обстановката
в София 1942–1944 и др. (1916–1953); от и до Симеон Радев, Кирил Чалев и др. за
излизането му от редакцията на в. „Македонска трибуна“ (1930–1932); от и до редакции в САЩ за сътрудничество и отпечатването на негови карикатури (1917–1946);
от и до членове на МПО в САЩ и Канада за организационното състояние, задачите и промените в ръководството, вътрешните борби и разцеплението на ВМРО и
влиянието ѝ сред българската емиграция, за ролята на БПЦ и др. (1927–1947); от
МНИ, Македонската младежка организация в София и др. с покана за членство и
изнасяне на лекции (1925–1926).
Скицник с военни рисунки от Борис Зографов (1916); тефтери с рисунки (1919–
1922); политически и социални карикатури: „На плажа“, „Туристи в София“, „Бойно
поле“, „Мусолини“, „Селянка на пазар“, „Неволите на американските фермери“ и
др. (1919–1940); портрети на Фания, Стефан, Анастасия Зографови и др.; пейзажи
(1926–1953); скици и шаржове от пътуванията му до Америка (1926–1927, 1932).
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Снимки на Борис Зографов; с колеги от в. „Македонска трибуна“ (1924–1930);
с Тодор Александров, с членове на ЦК и канцеларията на ВМРО; на четници в
Македония (1927); на Ладислав Реймонт; на Анастасия Зографова (1916).
Свидетелство за раждане на Стефан А. Зографов – баща (1892); свидетелства
от Пелагонийската (Битолската) епархия, Българската екзархия в Цариград, МВРИ
за заеманите от него длъжности и прослужени години (1871–1917); спомени „Как
тате отиде в Сърбия“.
Свидетелства на Фания С. Зографова – майка от Българската община в Битоля и Прилепското училищно настоятелство за прослужено време като учителка в
Битоля и Прилеп (1877–1887).
Автобиографии, удостоверения, свидетелства, студентска книжка, дипломатически паспорт на Анастасия Ганчева Зографова – съпруга (1902–1954); дневник
и бележки за пребиваването ѝ в САЩ (1930–1932); статии „Не е реклама, а самата
истина“, „Дъх на пролет“, „Здраве на народната душа“ (1936–1938); писма и договори с български и полски издателства, редакции, дружества и др. за преводи,
редактиране на списания, сборници и др. в България и Полша (1923–1967); писма
до Анастасия Ганчева Зографова от Михаил Кремен, Лазар Киселинчев и Христо
Низамов за изпращане на български песни за пиано и вещи за българска изложба
в САЩ (1928–1930); от М. Ганчев и Симеон Радев за събиране на сведения и др.
(1930–1939); от Вера Морган, от редакцията на в. „Македонска трибуна“, от Македонския женски съюз в София, от ЦК на МПО в САЩ и Канада за участието ѝ в
конгреса на македонските братства в САЩ през 1929; от членове на студентската
академична дружба „Бяло море“ (1915–1971) и др.

ЗОГРАФОВ, ДРАГАН СТЕФАНОВ (1884–?)
Ф. 868К, 1 опис, 95 а.е., 1903–1974
Роден 1884 г. в Битоля. Завършва университета във Фрибург, Швейцария. Учител.
Преподавател по български и френски език в смесената прогимназия в Сяр и в Битолската
смесена гимназия (1903–1904), в Старозагорската девическа и в мъжките гимназии в Хасково
и Айтос, в Учителския институт в Карнобат, в Американската смесена гимназия в Самоков,
в Софийската духовна семинария, в I и II софийски мъжки гимназии и др. (1911–1949).
Директор на смесената гимназия в Битоля (1941). Съосновател с Димитър Господинкин на
сп. „Българска реч“ (1927).

Автобиографии (1953, 1968).
Зрелостно свидетелство на Драган Зографов от Битолската мъжка класическа
гимназия (1903); открит лист и уволнителен билет (1915, 1918); свидетелство за
учителска правоспособност (1918); съобщение за назначаването му за редовен
учител в Солунското девическо педагогическо училище (1911); акт за встъпване в
длъжност директор на Битолската смесена гимназия; удостоверения за прослужено време, пенсионни книжки и др. (1911–1955); анкетен лист и библиография на
произведенията му (1953–1968).
344

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

Спомени от Драган Зографов: „Спомени“, „Празникът „Св. Кирил и Методий“
в навечерието на Балканската война“, „Литературни спомени“; изследвания: „Френски поети и писатели – мнения и преценки“, „Символизмът“, „Дъновизмът“, „Как
се е чествувала паметта на Адам Мицкевич в чужбина“ (1952–1967); биографични
и библиографски бележки за писателя Йордан Ковачев (1962); стихотворения: „На
бежанците“, „Към Родината“, „На Иван Вазов“ и др. (1913–1938); предговор към
книгата на Станимир Топуков „Далеч от родината“ (1966); рецензии на „Белите
коминочистачи“ от Павел Спасов, на „Избрани стихотворения“ от Христо Борина,
на „Топлият вятър задуха“ от Христо Миндов, на „Всемирна литературна енциклопедия“ (1941–1957); превод на „Панорама на съвременната английска литература“
от Рене Лалу, на стихотворения от Христо Ботев, Иван Вазов, Никола Василев,
Христо Борина, Стамен Панчев, Людмил Стоянов и Драган Зографов на френски
език; скици и дружески шаржове.
Писма от и до Драган Зографов и Александър Милев за публикуваната в сп.
„Литературна мисъл“ статия на Александър Милев (1967–1971); от и до Стефан
Попвасилев за книгата на Ст. Попвасилев за Георги Караславов (1964–1974); до
Иван Богданов за работата му над „Антология на съвременната българска поезия“
на френски език (1972); до Христо Райчинов с мнение за писмото му до Луи Арагон; до Атанас Свиленов с покана за разговор по литературни въпроси; до Райна
Тодорова за спомените ѝ за съпруга ѝ Петко Ю. Тодоров (1964); от Христо Борина
за студията му за Георги Стаматов и за творчеството си; от Тодор Влайков за публикуваните му статии в „Демократически преглед“ (1914, 1921); от Христо Герчев
за написване история на Шумен, за студентските и учителските години на Драган
Зографов; от Иван Кирилов за публикуване на статии в сп. „Кръгозор“ (1920–1921);
от Йордан Ковачев за ползата от трудовете на Драган Зографов; от Михаил Кремен
за работата си над „Брегалница“ и „Романът на Яворов“ (1919–1961); от епископ
Николай Макариополски за уреждане среща на 21-и випуск на Софийската семинария; от А. Пиронков за сътрудничество и желание за съвместна работа при
издаване на литературен речник (1953, 1957); от Дора Савчева с молба за помощ
при подреждане литературния архив на Георги Савчев – съпруг (1960); от д-р Иван
Сакелариев за последните дни на Христо Герчев; от Стилиян Чилингиров с мнение
за негови стихотворения (1940, 1961); от МНП с разрешение за издаването на сп.
„Българска реч“ и препоръчването му на училищните библиотеки, за участието
му в Комисия по провеждане на държавни изпити за учителска правоспособност
(1926–1937); от БАН за включването му като сътрудник към редакционната колегия
на българската енциклопедия.
Снимки на Драган Зографов; със семейството си; със Стефан Попвасилев, с
Христо Герчев; със състуденти във Фрибург; с негови ученици-трудоваци; с колеги
и ученици от гимназията в Троян и др. (1910–1971).
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ЗОГРАФОВ, НИКОЛА ПЕТРОВ (1869–1931)
Ф. 1939К, 1 опис, 44 а.е., 1891–1910
Роден 1869 г. в с. Ораовец, Велешко, умира 1931 г. в София. Пунктов началник на
ВМОРО в Кюстендил (1896–1901); основател на македонския революционен комитет
„Труд“ (1896–1898); член и подпредседател на Кюстендилското и на Пианечкото македонски
дружества (1899–1901).

Писма и изложения от Никола Зографов до войводата Антон Бозуков, окръжния
управител на Кюстендил и др. по залавяне на нелегални, за отцепване на местното
македонско дружество от ВМОК и по др. организационни въпроси (1898–1901).
Изложение до Никола Зографов „Борбите сред македонската емиграция и
разцеплението на организационните дейци през 1896 г.“ (1899); бележки от Семеверов за предстоящо съобщаване от Коце Маврата на поверителни данни за освободителното движение; разписка от Ст. Наков (Пожарев) за получени от Никола
Зографов патрони (1905) и др.
Шифровани писма до Никола Зографов от Викентий Попанастасов, Димитър
Атанасов, Димитър Венедиков, М. Георгиев, Петър Иванов, Владислав (Славчо)
Ковачев, Никола Малешевски, Кочо Муструка, Никола Наумов, Гьорче Петров,
Александър Раздолов, Борис Сарафов, Димитър Стефанов, Димо Хаджидимов,
Чудомир Кантарджиев и Ефрем Чучков за въоръжаването на чети, изпращане на
оръжие, боеприпаси и литература във вътрешността на Македония; осигуряване на
канали за преминаване на границата; построяване на складове; набиране на хора и
пари за движението; събиране на помощи за пострадалите по време на Винишката
афера; за отношенията с ВМОК; за провеждане на конгреси; по организационни
въпроси (1895–1910).

ИВАНОВ, ДИКО ГЕЧЕВ (1901–1988)
Ф. 1446К, 1 опис, 222 а.е., 1901–1975
Ф. 93А, 1 опис, 83 а.е., 1901–1982
Роден 1901 г. в с. Бежаново, Ловешко, умира 1988 г. Завършва Московското висше
химико-технологично училище (1932). Инженер-химик. Съветник-референт във Върховния
стопански съвет (1945–1947); генерален директор на Азотноторовия завод в Димитровград
(1947–1951); преподавател, професор, ръководител на Катедрата „Технология на неорганичните вещества“ във ВХТИ (от 1952).

Автобиографии (1975–1982). Автобиографични ележки за дейността му като
генерален директор на Химкомбината в Димитровград, за преподавателската му
работа във ВХТИ, за командировките му в Полша, Унгария и др. (1947–1970)
(ф. 1446К, ф. 93А).
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Кръщелно свидетелство на Дико Иванов; студентски удостоверения; диплома
за висше образование; заповеди и удостоверения за работата му в СССР (1921–1944);
постановление на МС за назначаването му за директор на Химкомбината в Димитровград (1946); заповеди за командировки (1946, 1973); трудова книжка и списък
на заеманите длъжности (1921–1944) (ф. 1446К, ф. 93А).
Статии и студии от проф. Дико Иванов: „Получаване на железни катализатори
за синтеза на амоняк от местни суровини“, „Изследване влиянието на калциевия
и магнезиевия окис върху активността на железните катализатори за синтез на
амоняк“, „Механизъм и кинетика на термичното разлагане на амониев сулфат и
амониев бисулфат“ и др. (1958–1970); учебници: „Технология на свързания азот“,
„Технология на минералните торове и соли“ и др.; книги: „Въздухът в природата и
техниката“, „Калиеви и течни торове“, „Първенецът – исторически очерк за Димитровград“ (1961–1976); библиография на публикациите му; мнения и рецензии за
дисертациите на инж. Пешо С. Бозаджиев, Богомил П. Георгиев, Гроздан Т. Грозев,
Иван П. Кършев и др. (1971–1973) (ф. 1446К, ф. 93А).
Писма от и до Дико Иванов и В. А. Атрощенко за участие в международни
конгреси и конференции, за изнасяне на лекции във ВХТИ (1955–1972); от и до
проф. И. П. Мухленов за публикувани статии на български химици в руското сп.
„Индустриална химия“ (1968–1975); от и до проф. Павликовски за размяна на
студенти и преподаватели-химици между Полша и България (1960–1966); от Иван
Белчев за изпратени рецензии на дипломанти и свои статии (1957–1966); от И.
Волкович за термичната преработка на фосфатите (1960–1966); от Цветан Георгиев, Зорница Кирова и др. за специализациите им в ГДР и СССР ; от проф. Н. С.
Моречешников от Москва за приемане стажанти от ВХТИ, с молба за получаване
учебника на Дико Иванов „Технология на свързания азот“; от Иван Славков – директор на БНТ с благодарност за участието му във филмовата поредица „По хълмовете на времето“ (1979); от Стоян Стоянов за получен патент за производство
на карбид, за проведените опити за получаване на нови сплави в Химкомбината
в Димитровград (1959); от НТС по химическа промишленост за участие в научни
конференции (1953); от издателство „Наука и изкуство“, редакцията на сп. „Индустриална химия“, „Доклади на БАН“ и др. за публикации (1954–1974); от БАН,
МТП, Химкомбината в Димитровград за участие в заседания и технически съвети
(1952–1974) (ф. 1446К, ф. 93А).
Снимки на Дико Иванов; със съветски специалисти при изграждането на
Химкомбината в Димитровград; от III научно-техническа конференция „Минерални
торове и тяхното използване в селското стопанство“; с колеги от ВХТИ и от Научната
лаборатория при института, от командировки (1948–1963); снимки на българския
драматичен кръжок и на българското дружество „Христо Ботев“ в провинция Дел
Чако, Аржентина (1973) (ф. 1446К, ф. 93А).
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ИВАНОВ, ИВАН МОНОВ (1923–)
Ф. 781, 1 опис, 12 а.е., 1950–1974
Роден 1923 г. в с. Ралево, Плевенско. Завършва Агрономическия факултет в Селскостопанската академия (1950). Агроном. Асистент в катедра „Механизация на селското
стопанство“ в Селскостопанската академия, кандидат на селскостопанските науки, доцент
(1962), професор (1974). Член на БКП (от 1946).

Автобиография.
Почетна грамота; авторско свидетелство за изобретението „Комбиниран
ботуш за зърнено-хлебни, окопни и зеленчукови култури“; хабилитационен труд
„Изследване върху откъсването на гроздето посредством вибрационно въздействие
с оглед механизираното му прибиране“ и протокол за избора на Иван Иванов за
професор; студии (1961–1974).

ИВАНОВ, КАЛЬО КАЛЕВ (1895–1978)
Ф. 805, 1 опис, 11 а.е., 1924–1978
Роден 1895 г. в с. Калугерица, Шуменско, умира 1978 г. в София. Завършва ветеринарна
медицина в Берлин (1925). Ветеринарен лекар (1927–1936); директор на Ветеринарнобактериологическия институт (1936–1942); бактериолог в „Лабофарма“ (до 1945); лекарбактериолог в Окръжна санепидстанция (1950–1958).

Биография (1978).
Дипломи на Кальо Иванов (1924, 1926); разрешително за свободна практика
(1924).
Докторска дисертация от Кальо Иванов за определяне стойностите и действието на дифтеритния серум (1920); статии: „За въздействието на формалина върху
антителата“, „Принос към добива на антидалачен серум“, „Антраксът по биволите в България“ и други за различните болести по селскостопанските животни
(1932–1940); библиография на научните му публикации.

ИВАНОВ, МИХАИЛ (Михаил Иванов Стоянов) (1880–1955)
Ф. 2054К, 1 опис, 66 а.е., 1880–1941
Роден 1880 г. в Одрин, умира 1955 г. Завършва Одринската българо-католическа
гимназия (1897) и медицина в Лвов (1907). Лекар в Лозенград (1908), военен лекар (1912–
1913;1915–1918); лекар в Караагач (1919–1920), в Одрин и Лозенград (1920–1937), в София
(1937–1950). Общински съветник в Караагач (1919–1920).
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Автобиография.
Кръщелно свидетелство на Михаил Иванов; свидетелства за средно и висше
образование (1898, 1907); диплома за лекарска правоспособност в Османската
империя (1907); удостоверение от МП за признаването му за български поданик
(1911); позволително от ГДНЗ за медицинска практика (1911); удостоверения за
работата му като военен и цивилен лекар; заповеди от МВ за награждаването му с
ордени и медали (1917–1939).
Очерк от Михаил Иванов „Одрин в миналото и сега“ (1941).
Писмо от Михаил Петков по здравни проблеми (1898).
Снимки на Михаил Иванов (1897–1950); със семейството си (1909–1911);
със състуденти в Лвов (1902–1907); с български, турски и гръцки чиновници при
Окръжното управление в Караагач (1920); албум със снимки на полеви болници
през Балканската и Първата световна войни.

ИВАНОВ, САЗДО (Саздо Иванов Тричков) (1899–1996)
Ф. 141А, 1 опис, 292 а.е., 1899–1989
Роден 1899 г. в Трън. Завършва физика в СУ (1924). Учител в с. Каменово, Разградско
и в Трън (1924–1927); асистент във ФМФ при СУ (1927–1945); доцент (1945); професор
(1946); зам.-ректор (1950–1951) и ректор на Държавната политехника (1951–1960); зав.катедра по физика във ВМЕИ „Ленин“ (1960–1965); хоноруван преподавател във ВМЕИ
(1966–1972); зам.-директор на Физическия институт с атомна научна експериментална база
към БАН (1962–1971).

Автобиография.
Кръщелно, зрелостно свидетелства, диплома за висше образование, свидетелство за учителска правоспособност на Саздо Иванов (1899–1926). Покана,
поздравителни писма и картички за 85-годишния му юбилей (1984).
Статии от Саздо Иванов: „Електричните биения, използвани за механични
измервания с по-голяма чувствителност“, „Фотоелектрични свойства на контактите
метал–германиев сулфид“, „Електромеханични сили, действащи върху електродите и електродъговите стоманодобивни пещи“ и др. научно-популярни статии
(1945–1982); ръководства за лабораторни упражнения по опитна физика; учебници
за XI клас в съавторство с доц. Нено Иванчев, проф. Ст. Петров, доц. Т. Василев и
др.; рецензии на научни изследвания (1965–1989).
Писма от и до Саздо Иванов и директора на Международната лаборатория по
силови магнитни полета и ниски температури във Вроцлав за честване десетата
годишнина от нейното основаване (1957–1981); поздравителни картички от колеги
и приятели от България и чужбина.
Снимки на Саздо Иванов; със студенти; при подписването на първата културна
спогодба между НРБ и ГДР ; с инженери при изпробването на първия експериментален телевизионен предавател; с ректорите на Букурещката политехника; на
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Дрезденското висше училище за съобщения; с проф. Алекси Квартирников – ректор
на ИСИ, проф. Георги Брадистилов, проф. Пламен Марков, акад. Георги Наджаков,
проф. Марин Опрев и други от честването на 30-та годишнина на ВМЕИ „Ленин“;
от юбилейното честване на 70-годишния юбилей на акад. Георги Наджаков и др.;
от международен конгрес в Париж (1946–1977).

ИВАНОВ, ЮРДАН МИРЧЕВ (1862–1907)
Ф. 765К, 1 опис, 200 а.е., 1861–1907
Роден 1862 г. в Прилеп, умира 1907 г. в София. Завършва Прилепското главно училище (1875); следва курс по финансово право във Висшето училище в София. Журналист.
Сътрудник на в. „Търновска конституция“, в. „Македонски глас“, в. „Цариградски новини“,
сп. „Светлина“; редактор на в. „Югозападна България“. Един от създателите на Българското
икономическо дружество. Действителен член на БКД.

Биография.
Грамоти за награждаването на Юрдан Иванов за участие в Сръбско-българската
война (1885), за построяването на жп линията Ямбол–Бургас (1893), за избирането
му за действителен член на БКД (1900).
Изследвания и бележки от Юрдан Иванов: „Данъците в България“, за историята на финансовото дело в България; за тютюневия монопол в Гърция, Сърбия,
Австро-Унгария и др.; за студията на Христо Белчев за поземления налог (1899);
за българо-чешките връзки след Освобождението, за основаването на чешка банка
в Македония (1905) и др.
Бележки, писма, справки за създаването и дейността на дружествата „Българска пчела“ и „Народност“ – Браила през 1861 г.; Безименно търговско дружество
„Щастие“ – Габрово през 1871 г., Лихвено дружество „Железник“ през 1872 г.,
Пещерско спестовно дружество „Прогрес“ през 1899 г., металическо и въглищно
дружество „България“ – София, Българско търговско параходно дружество – Бургас
през 1904 г., АД „Братство“ – Дупница през 1907 г. и др.; доклади, правилници,
изложения до НС за учредяването на Търговската индустриална банка – Пловдив
през 1898 г., на акционерното спестовно дружество „Струма“ – Радомир 1903–1905 г.
и др.; доклади за равномерното разпределение на преките данъци върху градското
и селско население (1904); за държавните дългове (1905); бележки със сведения за
земеделските каси 1868–1870 г. и за кредитирането в България преди Освобождението, за броя на добитъка и събирането на беглика и серчима 1881–1897 г. и др.
Статистически сведения за производството на суров тютюн, за броя на тютюневите
фабрики, преработените изделия и употребените бандероли в Княжество България
(1882–1900).
Писма до Юрдан Иванов от МФ за инспектирането на финансовите бирници
в София и Пазарджик, за командироването му в Австро-Унгария и Румъния за проучване законите и наредбите за събирането на преките данъци и др. (1882–1893); от
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Софийското окръжно ковчежничество за включването му в комисията за ревизиране
на ковчежничеството (1885); от Привременното бюро на Спестовно-заемателната
каса при МФ със сведения за новоизбраните членове на УС (1892); от МНП за
закупуване на бройки от новоизлязлата му книга „Български периодичен печат“
(1894); от комитета „Апостол Тодор Л. Каблешков“ и БКД за избирането му за
техен член (1899–1900); от Народната библиотека, с благодарност за подарените
вестници и списания (1903).
Снимки на Петко Каравелов и Райко Жинзифов.

ИВАНЧОВ, ТОДОР (1858–1905)
Ф. 1571К, 1 опис, 15 а.е., 1900–1906
Роден 1858 г. във Велико Търново, умира 1905 г. в Париж. Завършва „Робърт колеж“
в Цариград; следва медицина в Монпелие. Държавен деец. Деец на Либералната (Радославистка) партия. Директор на Статистическото бюро; министър на народното просвещение
(1886–1887; 1899); министър-председател (1889–1901). Сътрудник на в. „Търновска конституция“ и в. „Народни права“.

Бележки от Тодор Иванчов за търговския обмен между България и Турция и за
наложените митнически такси на внасяните в Турция български стоки; за финансовото положение на България и за условията за сключването на държавен заем с
Лондонската банка; таблици за внесените в България суровини.
Доклади до княз Фердинанд І за търговските връзки с Великобритания, АвстроУнгария и Германия през периода 1890–1900 г. с приложени статистически таблици,
за държавните заеми и за вложенията в българското стопанство.
Статия и съобщения във френската, белгийската, австро-унгарската и руската
преса за управлението на Димитър Греков, за министерската криза в България през
декември 1900 г. и за сформирането на нов кабинет, за политическото положение
на Балканите, за наградени офицери и др. (1900).
Телеграми от и до Тодор Иванчов и Димитър Тончев за митническото облагане на внасяните в Турция български стоки, за двустранните дипломатически
отношения, за предстоящото подписване на търговски договор (1900); от и до К.
Стоянчов – дипломатически представител в Санкт Петербург за извършения от
македонци атентат в Румъния, за политическите и финансови взаимоотношения
между България и Русия (1906); до княз Фердинанд І за българо-турските отношения (1900); от Българското дипломатическо агентство в Цариград за предстоящото
посещение на княз Фердинанд и Тодор Иванчов в Цариград за уреждането на спорни
двустранни въпроси (1900).
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ИГНАТИЕВА, ВЕРА (Вера Игнатиева Кирова) (1875–1972)
Ф. 860К, 1 опис, 83 а.е., 1901–1962
Родена 1875 г. в Цариград, умира 1972 г. в София. Завършва Виенската драматична
школа (1895); специализира театрално изкуство във Виена, Париж, Берлин и Москва
(1911–1912). Актриса в трупата „Сълза и смях“ и в Народния театър (1893–1923).

Служебни карти на Вера Игнатиева от Народния театър и удостоверения за
месечните ѝ възнаграждения; служебна бележка от БЛ в Париж и доклад до МНП
за командировките си във Виена, Париж, Берлин и Москва (1911); удостоверение
от БЧК за съдействие от страна на властите на актьори от Народния театър за изнасянето на благотворителни концерти в полза на войнишките семейства (1916).
Поздравителни телеграми от Народния театър, в. „Народна младеж“, Цола Драгойчева и др. за 80-годишния ѝ юбилей (1955). Статия от Никола Балабанов „Вера
Игнатиева“.
Спомени от Вера Игнатиева за творческия ѝ път, за театралния живот във Виена, Париж, Берлин, Москва, за Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Сава Огнянов,
Васил Кирков и др.; бележки за ролята на таланта, за ораторското изкуство, за изразителното четене, за правоговора на учениците и др.; слова за 100-годишнината
на Народния театър, за приноса на Гено Киров за културното развитие на родния
му Котел (1956).
Писма от и до Вера Игнатиева и Гено Киров – съпруг със сведения за турнетата
му в провинцията и в Одрин, за репертоара и взаимоотношенията в трупата, с напътствия към Вера Игнатиева по повод командировката ѝ в Москва, за предстоящото
честване на 25-годишнината му творческата дейност (1901–1925); от Правда Атанасова – режисьор във Видинския театър за назначаването на нейна позната актриса;
от Милена Боркас за живота си в Израел и за успеха на гостуващия ансамбъл на
Филип Кутев (1962); от Ксения Бутникова и Елисавета Соколовская – актриси в
МХАТ с благодарност за оказаното им внимание в България (1956); от Роза Попова
за живота си в Мездра (1946); от БЛ в Париж и от Фео Станчова за осигурени билети
за „Комеди Франсез“ и за възможността да посещава драматическите курсове на
Г. Бер (1912); от СБП с покана да прочете спомените си на юбилейното честване
на Пенчо Славейков (1952); от Клуба на културните дейци и Народния театър с
поздравления за 50-та годишнина на Народния театър и др. (1954–1961); от сп.
„Театър“ и сп. „Септември“ с молба да напише спомени за 100-годишнината на
българския театър (1959); от в. „Народна младеж“ за сведения за Гено Киров и др.
Снимки на Вера Игнатиева и Гено Киров; с Борис Борозанов, М. Ламбрева,
Констанца Кирова и др.; на артистичния състав на Пазарджишкия театър.
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ИКОНОМОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ (1877–1947)
Ф. 116К, 1 опис, 121 а.е., 1865–1943
Роден 1877 г. в Сливен, умира 1947 г. Завършва медицина в Монпелие. Училищен
лекар при Софийските основни училища (1907); началник на Санитарното отделение при
Софийската община (1912–1924; 1927–1934); придворен лекар (1924–1927); директор на
Здравно-социалната дирекция (1934–1936); главен инспектор при ГДНЗ (1943). Член на
Върховния медицински съвет.

Изследвания от Димитър Икономов: „Оскултация и перкуция на гърдите, бял
дроб и сърце“, „История на санитарното дело в София“, „Санитарна статистика на
София за 1919 г.“, „Кратко епидемиологично проучване на скарлатината в Казанлък
през 1943 г.“; статии и доклади за лечението на дифтерита и туберкулозата, за дезинфекционните средства за поддържането и използването на селищните бунища,
за борбата със заразните животни и насекоми и по различни въпроси на социалното
законодателство и др. (1923–1943).
Доклади, рапорти, изложения, сведения, таблици, списъци, заповеди и протоколи на Върховния медицински съвет, на Бактериологическия институт, на Столичния
общински съвет и на Санитарната дирекция за заразните заболявания и смъртността,
за амбулаторното и домашното лечение, за контрола върху храните, гробищните
парцели и водоснабдяването, за благоустрояването на Александровската болница
и за дезинфекционната дейност в София (1918–1935); нормативни актове, проекти,
правилници и други за създаването и функционирането на здравните и санитарноветеринарните служби и тяхното централизиране, за медицинските сдружения, за
лечебните заведения и диспансери, за училищното здравно обслужване, за частната
лекарска практика, за социалното осигуряване на инвалидите и душевно болните,
за предотвратяването на епидемиите, за селищното благоустрояване и хигиената
(1915–1935); Международна конвенция за борба с чумата, холерата и жълтата
треска, подписана в Париж (1922); списъци, конспект и др. за дейността и членския
състав на дружество „Самарянка“ (1925–1930); писма, предложения за учредяване
на Дружеството за борба с туберкулозата (1934); материали от Амстердамската
конференция на хигиенистите (1924); устав на Международното дружество на
медиците-хигиенисти (1925).
Снимки на Димитър Икономов; на детската колония в Кюстендил (1935); на
лекари от клиника в Париж (1865).

ИКОНОМОВ, ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ (1891–1956)
Ф. 165А, 2 описа, 198 а.е., 1891–1958
Роден 1891 г. в Никопол, умира 1956 г. в София. Завършва строително инженерство в
Ганд, Белгия. Инженер. Участъков инженер в Плевенското окръжно лесничейство; началник
на VІІІ военен участък през Балканските войни (1912–1913); строеви офицер и ротен коман353
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дир в Първата световна война (1915–1918); инженер в МЗДИ; технически директор на водния
синдикат „Блато“ (1922–1923); преподавател в средното техническо училище „Хр. Ботев“
(1935); професор в Държавната политехника (1945), завеждащ Катедра „Водоснабдяване“.

Автобиографии и биографии (1948–1953).
Кръщелно свидетелство на Любен Икономов; свидетелство за зрелост (1908);
студентски свидетелства и диплома (1909–1912); служебна, пенсионна и лична
карта за награди (1935–1956); съобщение в сп. „Хидротехника и мелиорация“ за
смъртта му, слова и съболезнователни писма от проф. Алекси Квартирников, Гулиелмо Бенфратело и от студенти от ИСИ (1956–1957).
Спомени от Любен Икономов за сраженията при Добрич през Първата световна война (1916).
Заявление от проф. Любен Икономов и протоколи от Академичния съвет при
ИСИ за избора му за завеждащ Катедра „Водоснабдяване и канализация“ (1954).
Учебници от Любен Икономов: „Водоснабдяване“ и др. по гражданско строителство (1945); статии: „Кладенци с хоризонтални дренажни тръби“, „Нови формули
за изчисляване на водопроводи“, „Формули за изчисляване каптажите на подземни
води чрез хоризонтални кладенци“ и др. (1955–1958); молби, писма, рецензии за
издаването на учебника му „Водоснабдяване“ и негови статии (1957).
Писма до Любен Икономов от проф. Джовани Турнен и проф. Аугусто Тети
за учебника му „Водоснабдяване“ (1956–1957).
Снимки на Любен Икономов.

ИКОНОМОВ, НИКОЛА ПЕТКОВ (1896–1959)
Ф. 703К, 2 описа, 336 а.е., 1881–1981
Роден 1896 г. в Стара Загора, умира 1959 г. в София. Специализира театрално изкуство във Виена. Актьор в трупата на Георги Донев; актьор и режисьор в Народния театър;
директор-режисьор на Русенския и Варненския народни театри; художествен ръководител
на театър „Трудов фронт“.

Автобиография.
Грамоти и адреси от НС, МС и др. за награждаването на Никола Икономов
и удостояването му със званието лауреат на Димитровска награда (1922–1956);
афиши, адреси, писма и телеграми за 25-годишната му артистична дейност и за
60-годишния му юбилей (1946, 1956); некролози от ВИТИЗ, СБП, театри в София и
провинцията, съобщения в печата, съболезнователни писма и телеграми за смъртта
му (1959); спомени и статии за живота и творческата му дейност от Гочо Гочев,
Любомир Владков, Мила Манова и др. (1969–1981).
Дневници на Никола Икономов за приноса на Николай Лилиев, Николай О.
Масалитинов за развитието на Народния театър, за свои постановки в Бургас, Варна
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и Русе; за гастролите на МХАТ, „Малий театър“, на парижкия театър „Ателие“ в
София и др. (1951–1961); спомени „Между изкуството и живота“; за организираните
от Гео Милев любителски театрални представления в Стара Загора; за Васил Кирков, Кръстьо Сарафов и др. артисти и режисьори (1956–1968); пиеси „Хан Татар“
с рецензия от Стефан Каракостов и писма от и до Никола Икономов и издателство
„Светлина“ за издаването ѝ (1938); „Война“ (1940); афиши, програми и отзиви за
постановки от Никола Икономов: „Приятел в нужда се познава“, „Калин Орелът“,
„Хан Татар“ и др. (1941–1960).
Писма от Пенка Тодорова, Георги Фратев и др. с отзив за постановката „Хан
Татар“; от Милена Николич – председател на югославския съюз на артистите за
превеждането на пиесата „Хан Татар“ на сръбски език; от Бургаския, Варненския,
Пазарджишкия, Пловдивския и др. театри за поставянето на пиесите „Калин Орелът“, „Приятел в нужда се познава“; от Ямболския, Толбухинския, Пазарджишкия
театри, КНИК, ИИ при БАН за комедията му „Наследници“ и включването ѝ в
репертоара на провинциалните театри и др.
Снимки на Никола Икономов; с Пенка Икономова; със Сава Огнянов, Владимир
Трендафилов, Стоян Бъчваров, Иван Г. Димов, Петя Герганова, Николай О. Масалитинов (1914–1954); от постановки на Варненския народен театър (1928–1938);
на иконом Стефан Петков. Снимки на Петко Ст. Икономов – баща; със семейството
му; с ученици от Старозагорското класно училище; с възпитаници на Одринската
мъжка гимназия „Д-р Петър Берон“ и др. (1881–1910).
Автобиография от Петко Ст. Икономов – баща, грамота, писма и телеграми за
35-годишната му учителска и обществена дейност (1925).
Спомени за иконом Стефан Петков – дядо, учител и свещеник в Стара Загора.

ИКОНОМОВ, НИКОЛАЙ ИЛИЕВ (1886–1974)
Ф. 1598К, 2 описа, 1495 а.е., 1876–1973
Роден 1886 г. в Лом, умира 1974 г. в София. Завършва право в СУ. Адвокат, писател,
фолклорист. Доброволец в Балканската война, ротен командир в Македоно-одринското
опълчение (1912–1913).

Автобиографии (1953, 1971).
Кръщелни свидетелства на Николай Икономов; открити листове и удостоверения от Школата за запасни поручици и от Македоно-одринското опълчение (1910–
1913); лични и членски карти от обществени и културни организации (1946–1954);
акции, нотариални актове, имуществени и пенсионни документи (1913–1971).
Дневник на Николай Икономов (1934); родословно дърво, спомени, биографични сведения за Никола Икономов-Жеравнеца – дядо и за Станка Николица
Спасо-Еленина – баба, за участието си в Балканските войни, за Гоце Делчев, Яне
Сандански, Димчо Дебелянов, Петър Райчев и др.
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Тетрадки на Николай Икономов с български пословици и поговорки, и техните съответствия в балканските, славянските, източните, африканските и други
народи; варианти на „Балканска народна мъдрост“ и „Славянска народна мъдрост“
(1963–1973); „Сборник-ключ на български пословици, поговорки, пословични
изрази и др.“.
Народни песни, басни, приказки, благословии, клетви и др. народни умотворения, подбрани и тематично подредени от Николай Икономов за сборниците:
„Трудът в българското народно творчество“, „Българско народно творчество за
здраве, сила и хигиена“, „Българско народно творчество за религия и нравственост“,
„Българско народно творчество за деца и юноши“, „Хуморът, иронията и сатирата
в българското народно творчество“, „Растителният свят в българското народно
творчество“, „Сравнения в българското народно творчество“ и др.; хумористичен
сборник „Темида“ и приятелски шаржове с пояснителни бележки от Николай
Икономов и с приложени снимки на съдии, адвокати, съдебни заседатели (1943,
1969); сборник „Внукът на бай Ганьо в Европа“ (1969); стихосбирки: „Тримата
пакостници“ (1941), „Някога и сега“ (1942), „Приключенията на бабиното петле“;
стихотворения и епиграми, посветени на близки и приятели (1917–1969); договори,
пълномощни, молби, докладни записки и др. до институти при БАН и издателства
в България и в чужбина за публикуване на книгите и сборниците му (1958–1971);
рецензии и отзиви от проф. Веселин Бешевлиев, Слави Боянов, проф. Цветана
Романска, Кирил Топалов и др. (1942–1969).
Протоколи от заседания на Софийския областен съд; искови молби, декларации, пълномощни, договори, кадрови справки и други от адвокатската практика на
Николай Икономов (1952–1967); преписки с негови довереници по имуществени
и др. правни въпроси.
Писма от и до Николай Икономов и проф. Михаил Арнаудов, проф. Александър
Бурмов, Иван Бурин, проф. Христо Вакарелски, акад. Владимир Георгиев, проф.
Боян Дановски, Валери Петров, Стилиян Чилингиров, научни институти при БАН,
Югославската академия на науките, български и чужди издателства за обсъждане
научния принос на сборниците му, за сътрудничество и публикации (1959–1969).
Снимки на Николай Икономов със семейството му (1908–1944); с колеги и
приятели (1960–1970).
Биографични документи и статии за Илия Икономов – баща; за Илия Н.
Икономов – син и негови стихотворения и епиграми (1929–1972). Биографични
материали за Димитър Ночев и негови спомени за Христо Ботев (1876, 1893); заповеди за назначаването на Никола Танев за член на Окръжния съд в Трън (1879).
Автобиографични бележки на Кръстьо Мирски (1906) и др.

ИКОНОМОВА, НЕЙКА ТОДОРОВА (1912–1976)
Ф. 1775К, 1 опис, 18 а.е., 1945–1968
Родена 1912 г. в Бургас, умира 1976 г. Завършва ДМА в София. Стипендиант по пиано
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в „Екол Нормал де Мюзик“ в Париж (1946). Лектор по пиано, корепетитор по оркестрово
дирижиране, редовен преподавател в БДК (от 1954).

Автобиография (1965).
Молба от Нейка Икономова до ректора на БДК за допускане до конкурс по
пиано (1968).
Хабилитационен труд на Нейка Икономова „Клавирен тон“ (1945); статии:
„Концертите на Яков Зак“, „Концертите на Лазар Леви“, „Емил Гилелс“, „Артуро
Тосканини“ и др. (1956–1957); радиобеседи за творчеството на Лудвиг ван Бетовен
(1956–1958); спомени за педагогическата ѝ дейност (1962).
Списъци на изнесени концерти от Нейка Икономова; отзиви и рецензии за
концертната ѝ дейност (1965).

ИКОНОМОВА, ПЕНКА ГЕОРГИЕВА (1899–1969)
Ф. 1648К, 2 описа, 313 а.е., 1917–1986
Родена 1899 г. в Ихтиман, умира 1969 г. Учи драматично изкуство във Виена и в школата на Николай О. Масалитинов. Артистка в Народния театър, в Русенския, Пловдивския
и Варненския театри (1919–1970).

Анкетни карти на Пенка Икономова (1944); грамоти и орденски книжки
(1944–1981).
Спомени на Пенка Икономова „Благодаря ти живот“ с рецензии, статии и отзиви от акад. Емил Георгиев, Снежина Гълъбова, Лада Панева и др. (1975); статии за
актьорското майсторство на Никола Икономов – съпруг, Николай О. Масалитинов,
Раша Плаович и др.; спомени за Димчо Дебелянов, Васил Кирков, Христо Смирненски, Владимир Трендафилов и др., публикувани в сп. „Пламък“, в. „Отечествен
фронт“ и в. „Вечерни новини“ (1970–1982); интервюта и радиопредавания за пиеси
и рецитали с нейно участие (1968–1980); роли от пиеси на Херман Зудерман, Зофия
Налковска, Николай Островски, Бърнард Шоу, разработени от Пенка Икономова
(1917–1960).
Програми и покани за постановки и рецитали с участието на Пенка Икономова
(1950–1968).
Писма до Пенка Икономова от Никола Икономов – съпруг за постановки в
Пловдивския театър; от Андрей Гуляшки, Петър Думанов, Любомир Кабакчиев,
Магда Колчакова, Йорданка Кузманова, Павел Матев, Светлин Русев и др. и с отзиви
за спомените ѝ и за изиграните от нея роли, с поздравления за награждаванията ѝ
и за творческите ѝ юбилеи (1950–1983); покани от Съюза на артистите в България,
Клуба на писателите, КК и други за чествания и творчески срещи.
Снимки на Пенка Икономова; със семейството ѝ; в роли (1928–1965); на Мими
Балканска, Николай О. Масалитинов, Владимир Трендафилов и др. (1940–1980).
357

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

Статии от Гочо Гочев и Т. Клисуров за актьорското майсторство на Никола
Икономов (1976, 1981).

ИЛИЕВ, АТАНАС АТАНАСОВ (1893–1985)
Ф. 1843К, 1 опис, 476 а.е., 1885–1986
Роден 1893 г. в Стара Загора, умира 1985 г. в София. Завършва философия в СУ (1918);
специализирал психология във Виена. Учител в Стара Загора и София; преподавател и
ректор на университета в Скопие (1943); професор по етика и естетика в СУ (1944–1962).

Автобиография.
Указ на ДС на НРБ за награждаването на проф. Атанас Илиев (1983); статии
и съобщения в печата, поздравителни адреси, писма и телеграми от Мария Грубешлиева, Анна Драгнева-Възвъзова, Любомир Левчев, проф. Мара М. Цибулка,
СУ, СБП, Института по философия, СНР за негови юбилеи (1963, 1973, 1983);
некролози, съболезнователни писма и телеграми (1986).
Дневници от Атанас Илиев (1904–1909); бележки за интуицията и несъзнателното в психологията, за творческото дарование, за дисхармонията между тялото и
душата, за естетиката на поведението, за философските учения на древногръцките
философи, за епикурейството, за френските просветители, за Бенедето Кроче, Николай В. Гогол, Зигмунд Фройд, Стефан Цвайг и др.
Монографии от проф. Атанас Илиев: „Естетика“, „Бергсонианството. Философска проспекция“; студии: „Фройдовото учение за произхода на религията“,
„Интуитивната философия на Анри Бергсон“; статии и есета: „Естетика на поведението“, „Изкуството като познание“, „Развитие на изкуството“, „Интуиция и
изкуство“, „Живот и изкуство“, „Произход на изкуството“, „Буржоазното общество“, „Разноезичие по въпроса за свободата“, „Поезията на Александър Блок“
и други, публикувани в сп. „Философска мисъл“, Годишника на СУ, сп. „Театър“,
в. „Литературни новини“ и др.; учебник „История на естетиката“; спомени: „Гео
Милев като художник, поет и режисьор“, „Из литературната дейност на Михаил
Арнаудов“, „Моменти от живота и творчеството на Иван Вазов“, „Литературната и
обществената дейност на Иван Шишманов“ и др.; интервюта: „Ерудиция и талант“,
„Сто години от рождението на проф. Асен Златаров“ и др. (1928–1985); рецензии на
акад. Тодор Павлов, на книги, дисертации и стихосбирки от Иванка Д. Апостолова,
Блага Димитрова, Атанас Далчев, Димо Казасов, проф. Исак Паси, проф. Добрин
Спасов и др.; рецензии и отзиви за творчеството на проф. Атанас Илиев от проф.
Михаил Арнаудов, проф. Константин Гълъбов, проф. Иван Сестримски и др.
Писма до проф. Атанас Илиев от Пол Вейс за публикуване на негово есе в
българския печат (1937); от Богдана Димитрова с отзив за негови сказки (1943); от
Кирил Кръстев с покана за беседа по проблемите на психоанализата и учението на
Анри Бергсон (1925); от В. И. Кудин, Николай О. Лоский, проф. Христо Маринов,
издателство „Български писател“ и др. за публикации, рецензии (1939–1981).
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Снимки на Атанас Илиев; с родителите му (1900) и семейството си; с колеги и
студенти (1921–1943); с проф. Михаил Арнаудов, Елисавета Багряна, проф. Александър Балабанов, Евгения Марс, Магда Петканова, Надка Фурнаджиева, Лидия
Шишманова, Стилиян Чилингиров и др.

ИЛИЕВ, БОРИС АНДРЕЕВ (1896–1982)
Ф. 683, 1 опис, 57 а.е., 1911–1982
Роден 1896 г. в Пловдив, умира 1982 г. в София. Завършва машинно инженерство в
Берлин (1922); специализира в Будапеща, Хале, Германия и Айова, САЩ. Преподавател по
земеделско машинознание, доцент (1927), професор (1931) и завеждащ катедра (1932–1965)
към Агрономическия факултет на СУ; ръководител на Института по земеделско-инженерни
науки към СУ (1934–1946); един от създателите на Държавното висше техническо училище
(1942); организатор на Факултета по механизация и електрификация на селското стопанство
при ВСИ „Г. Димитров“ в Русе.

Автобиография с библиография.
Дипломи на Борис Илиев (1915, 1922); свидетелства от МВ за участие в Първата световна война; анкетни карти (1921, 1972); авторско свидетелство от ИИР
(1969); укази и грамоти от ДС на НРБ за награждаването му (1976–1978); поздравителни адреси, писма и телеграми от Тодор Живков, Начо Папазов, КНТПВО,
Националния селскостопански музей и статии за негови годишнини, публикувани
във в. „Техническо дело“, сп. „Механицазия“, сп. „Селскостопанска техника“ и др.
(1976–1981); некролози (1982).
Научни разработки, статии, бележки и библиографии от проф. Борис Илиев
(1928–1980).
Писма до проф. Борис Илиев от Колежа по земеделие и стопански машини в
САЩ с благодарност за изпратени книги (1931); от „Инжпроект“ за обсъждане на
проект на завод за земеделски машини (1940); от ДПК за механизацията на селското
стопанство (1948) и др.
Снимки на Борис Илиев (1911–1944); със семейството му (1932); с колеги и
аспиранти; с проф. Ангел Балевски, проф. Иван Странски, проф. Хантазе и др.
(1965–1973).

ИЛКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ (1868–1954)
Ф. 1569К, 1 опис, 119 а.е., 1843–1952
Роден 1868 г. в Трявна. Завършва география в Хале, Германия (1899). Преподавател по
география в І мъжка гимназия в София (1899–1904); в Кадетската гимназия при Военното
училище (1904–1920). Картограф към Военно-географския институт в София.
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Автобиография (1952).
Сборници, географско-исторически очерци и бележки от Димитър Илков „Черно море в своето минало и настояще“, за Араповския, Мулдавския, Хвойновския
манастири и за населените места в България, систематизирани по околии в азбучен
ред; списък на селата в Софийско преди Освобождението (1891).
Доклади от Димитър Илков за създаването на санаториума в Искрец, за последиците за България от Първата световна война, при откриването на научна сесия
за Черно море и др. (1907–1925).
Писмо от Димитър Илков до княз Борис Търновски за пребиваването му в
Македония (1912); покана от директора на І мъжка гимназия в София за честване
на 25-та годишнина от основаването ѝ (1903).
„Надпис ради болгаров“ от Александър Екзарх (1843).
Статии за населени места в Македония (1912). Спомени от Асен Ив. Янков за
македонските дейци Максим Ненов и Кръсте Я. Дельовски (1901) и др.
Снимки от Банат, Вуковар, Мохач, Нови Сад, Оршова, от България и др.

ИЛЧЕВ, СЕРАФИМ ЛЮБОМИРОВ (1926–1977)
Ф. 175А, 1 опис, 30 а.е., 1951–1986
Роден 1926 г. в с. Лесичево, Пазарджишко, умира 1977 г. Завършва металургичния
факултет на Уралския политехнически институт в Свердловск (1951). Инженер-металург. Помощник-технически ръководител в Държавния оловно-цинков завод – Кърджали
(1951–1952), главен инженер в Държавно металургично обединение „Руди и металургия“
(1952–1954), главен инженер на Металургичния комбинат „Ленин“ (1954–1961), директор по
производствено-техническите въпроси (1966) и генерален директор (1977) в ДСО „Цветна
металургия“; зам.-министър на ММет, зам.-завеждащ отдел „Промишлен“ в ЦК на БКП
(от 1967), ръководител на българската част на Постоянната комисия по цветна металургия
към СИВ и постоянен представител в Комисията по черна металургия към ООН в Женева.
Член на ръководството на НТС.

Диплома за висше образование, орденски книжки, удостоверения и грамоти
за награждаване, лични и служебни карти, поздравителни и съболезнователни адреси и сценарий за преименуване на бригада „Пещари“ в металургичния комбинат
„Ленин“ на името на Серафим Илчев (1951–1986).
Заповеди за назначаване и преназначаване, удостоверения за работа (1951–
1967).
Снимки от юбилейно честване на Серафим Илчев (1976); албуми със снимки
от заседание на Постоянната комисия по цветна металургия към СИВ, на бригада
„Серафим Илчев“ в Металургичния комбинат „Ленин“ и др. (1974–1986).
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ИНГИЛИЗОВ, ГЕОРГИ ПОПАРСОВ (1893–1970)
Ф. 34К, 2 описа, 245 а.е., 1948–1970
Роден 1893 г. в Пехчево, Македония, умира 1970 г. в София. Завършва право в Цариград. Адвокат, преводач. Библиотекар в Македонския дом в София; член на Комисията по
издирване и издаване на турски извори за българската история при ИИ при БАН (1966);
доброволен сътрудник в ЦДИА.

Военна книжка на Георги Ингилизов (1948); некролог (1970).
Декларация от Георги Ингилизов до архива на СГНС за предадени преводи
(1951); договор с НБКМ за анотиране на османотурски и гръцки документи (1964).
Спомени от Георги Ингилизов за Анастас Янков; биографични бележки за
Христофор Г. Хесапчиев; статии за националното възпитание и образование; бележки за живота и творчеството на Коджа Мимар Синан паша – родоначалник на
строителното изкуство в Османската империя и др.
Преводи от Георги Ингилизов на фермани, заповеди, писма от Румелийския
бейлербей, Върховния административен съвет на Румелийския вилает, софийския
управител и с други длъжностни лица за изплащане на кръвния данък от християните и евреите, за залавяне на разбойници, осигуряване спокойствието на градовете,
за преследването на Осман Пазвантоглу от централната власт (1797); на донесения
до Високата порта за действията на Кара Фейзи и неговите сподвижници през
1800 г. край Търново, за сръбското през 1804 г. и гръцкото през 1821 г. въстания, за
движението на руските войски по време на Руско-турската война 1828–1829 г., на
съдебни протоколи за освобождаване от данъци, продажба на имоти, за установяване
на наследствени права, за разводи, за злоупотреби при събирането на данъци, по
дела срещу хайдути, и др.; на регистър за гражданското състояние на Радовиш и
Пехчево (1831); на спомени от Хюсеин Ражди за укрепването на Варна и връх Шипка
и за превземането на Стара Загора от руските войски през 1877 г. и др. преводи на
османотурски документи за историята на България от периода 1585–1911 г.; списъци
на задържани и изпратени в Диарбекир български въстаници от 1641 до 1875 г.;
бележки за видовете данъци, за броя на населението в Котел, за курса на парите,
за заплатите и пенсиите на турските чиновници; статии от вестници за арменските
кланета през 1878 и 1895 г., за българи-търговци и предприемачи в Цариград през
1886 г.; списъци на данъците, налозите и таксите в Берковска околия през 1862 г.
Автобиография на полк. Димитър Добруджански.
Бележки от Христо Бандулов за националноосвободителното движение в
Македония и за гръцкото присъствие в Кукушка околия (1933).
Рапорт от полк. Петър Дървингов до началник-щаба на действащата армия в
Кюстендил (1918); студия „Боевете в Източните Родопи от границата до Кърджали
във войната срещу турците през 1912 г.“ (1939); доклад за сръбското въстание от
1804 г. и участието на българите в него и др.
Историческа справка за долината на р. Струма, за с. Драгомирци.
Писма от д-р Петър Джидров до Невил Чембърлейн за връщане на отнетите
от България земи и за автономия на Македония (1938) и др.
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ИСАЕВ, МЛАДЕН (Младен Исаев Младенов) (1907–1991)
Ф. 113К, 1 опис, 13 а.е., 1923–1952
Роден 1907 г. в с. Балювица, Монтанско, умира 1991 г. в София. Завършва гимназия
във Враца (1932). Поет, обществен и политически деец. Член на БКП. Участник в Септемврийското въстание (1923), емигрант в Сърбо-хървато-словенското кралство (1926–1929).
Сътрудник на в. „Звезда“, в. „Щит“, в. „Литературен преглед“, в. „Кормило“ и др. (1929–
1930); редактор на в. „Ехо“ и сп. „Наша мисъл“ (1930–1934), зам.-главен редактор на в.
„Литературен фронт“ (1958–1960) и др. Секретар (1944–1947, 1956–1958) и зам.-председател
на СБП (1962–1966).

Автобиография (1945).
Членска карта на Младен Исаев от БКМС (1923); обвинителен акт срещу него
като редактор на сп. „Наша мисъл“ (1932); открит лист и пропуски като военен
писател (1945).
Спомени от Младен Исаев: „Септември 1923 г. в Берковица“, „Спомени от
Септемврийското въстание в 1923 г.“, „Първият ден на победата в Берковица“ и
др.; стихотворения (1942–1950); поема за Никола Вапцаров (1948); статии: „Кормиловското разцепление“, „Октомврийската революция и културата“, „Народна
конституция“ и др.
Списък на сътрудниците на в. „Кормило“; апел до читателите и сътрудниците
на в. „Ведрина“, в. „Жар“, в. „Кормило“ (1937).
Писма от и до Младен Исаев и Кръстю Белев, Борис Делчев и акад. Тодор Павлов за разцеплението между писателите (1937–1940); от Кирил М. Дултов, Борис
Колев и др. за споровете около в. „Кормило“ (1936–1941) др.

Снимки на Младен Исаев; с писатели (1931–1932).

ЙОВЧЕВА, САНДА ТЕНЕВА (1880–1946)
Ф. 699К, 1 опис, 454 а.е., 1886–1956
Родена 1880 г. в Нова Загора, умира 1946 г. Завършва славянска филология и литература в Загреб (1907). Писателка. Учителка в Айтос, Бяла Слатина, Разград, Бургас, Русе
(1907–1918) и София. Редактор на сп. „Утрина“ (1922), в. „Литературен живот“ и в. „Женски
глас“ (1940–1943). Член на Славянското дружество и на Клуба на българските писателки.

Кръщелно свидетелство на Санда Йовчева, диплома, свидетелство за учителска
правоспособност (1897–1946); лични, членски и делегатски карти (1904–1945);
смъртен акт, некролози, възпоминателен лист и др. (1946–1947); спомени, статии,
стихотворения за Санда Йовчева, от Вера Бояджиева-Фол, Димитър Добрев, Вера
Златарева, Петър Петков-Осоговац, Николай Хрелков и др. (1929–1956).
Романи от Санда Йовчева: „Ние в дълбокия тил“, „Строители“, „Борис I По362
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кръстител“ и др.; повести „Кръст за храброст“, „Всред спомените“ и др.; разкази:
„Под облачното небе“, „Княгиня Мара“, „Бояна войвода“ и др.; пиеси; поеми и стихотворения; спомени за Цанко Бакалов-Церковски, Мара Белчева, Димчо Дебелянов,
Евгения Марс, Стоян Омарчевски, Антон Страшимиров, Лидия Шишманова и др.;
статии за международните културни връзки, за славянската идея, за световния мир,
за семейството, за видни български и чужди писатели; пътни бележки от Белград,
Прага, Италия и др. (1907–1946); преводи на поезия и проза от Анте Дукич, Зденка
Маркович, Вера Обренович-Делибашич, Ела Савич и др.; библиография на публикациите ѝ. Статии и отзиви за творчеството ѝ от Десанка Максимович, Теодора
Пейчева и др., публикувани в българския и чуждия печат (1920–1943).
Учредителен протокол, устав и програма на Клуба на българските писатели
миротворци (1932); молба за продължаване издаването на в. „Литературен глас“
и тетрадка със сметки (1942–1943); бележници с адреси на български и чужди
писатели и общественици (1932–1947) и др.
Писма от и до Санда Йовчева и Анри Барбюс, Ромен Ролан, Стоян Ватев, Световния комитет на жените за борба против войната и фашизма, за създаването на
Клуба на българските писатели миротворци, за организирането на международни
конференции на жените в Париж и Марсилия, за свикване на световни конгреси
за мир в Женева и Амстердам, за издаване на книгата ѝ „Ние в дълбокия тил“ на
френски език и др. (1932–1937); от митрополит Борис Охридски, Олга Блох, Михаил
Геновски, Габриел Гоброн, Десанка Максимович, Фани Попова-Мутафова, Зора
Станкова за разпространението на произведенията ѝ в България и в чужбина, за
литературни четения, чествания и др. (1927–1945); от Иван Вазов по лични въпроси
(1913); от Мария Грубешлиева за живота си в Пазарджик и за престоя си в Атина
(1929–1939); от Добрила Главинич, Персида Проданович, Павла Хочеваржова и
др. за организиране на славянски конгреси в Белград, Прага и др. (1931–1940); от
Анте Дукич, Ана Карима, Иван Кирилов, Антон Страшимиров и др. за преводи и
рецензии (1906–1945); от Никола Г. Данчов, Стоян Даскалов, Петър Стъпов, Георги
Хрусанов и др. за издаване, сътрудничество и разпространение на в. „Литературен
живот“ (1940–1946); от Анна Каменова за създаването на Клуба на българските писателки (1930–1939); от Евгения Марс, Христо Чолчев и др. за сътрудничество във
в. „Свят“, в. „Българка“, „Вестник на жената“, сп. „Миротворец“ и др. (1927–1943);
от Теодорина Стойчева с отзив за поставени нейни пиеси и за живота на артистите
и др. (1938); от Кирил Христов за сътрудничеството си в сп. „Жетвар“, за подготвяния му 50-годишен юбилей, за литературната си дейност и др. (1909–1938); от
Вера Бояджиева-Фол за организираните литературни четения във Варна (1937); от
Всесъюзното общество за културни връзки с чужбина, от Международния комитет
на народните театри, министерства и други културни институции за постановки,
преводи, издания, чествания, участие в международни форуми; илюстровани и
визитни картички, поздравителни телеграми (1915–1939).
Карикатури на Санда Йовчева от Васил Виденов.
Снимки на Санда Йовчева; с участници в III и IV славянски конгреси в Белград
и Прага; с Анна Каменова, Люба Касърова, Евгения Марс, Магда Петканова и др.;
с членове на Клуба на българските писателки и др. (1908–1935). Снимки на български офицери и войници (1913–1916).
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Телеграми от Новозагорския околийски началник до Старозагорския окръжен
управител за организираните в България с подкрепата на руските консули чети
(1886) и др.

ЙОЛОВСКИ, ДОЧО КОЛЕВ (1905–1958)
Ф. 1754К, 1 опис, 65 а.е., 1905–1965
Роден 1905 г. в с. Угърчин, Ловешко, умира 1958 г. Получава основно образование.
Политически деец. Член на БКП. Участник в Септемврийското въстание (1923). Секретар
на ЦК на БКМС (1930); емигрант в Югославия (1930); работил в ЗБ на ЦК на БКП в Берлин
(1931); учил в Школата на Коминтерна в Москва (1932). Политзатворник (1934–1938). Работил в съветското военно разузнаване (1938–1944), в МВР, зам.-началник по политическата
част в Софийския затвор и началник на затвора в Белене.

Автобиографична справка за периода 1923–1938 г. (1946).
Кръщелно свидетелство на Дочо Йоловски; диплома, военна книжка, свидетелство за съдимост, членски карти; грамоти за награждаването му от Президиума на
НС (1946–1950); некролог (1958); биографичен очерк „Съветският разузнавач Дочо
Колев“ от Маня Енчева – съпруга, слова и доклади за живота и дейността му (1965).
Докладни записки и изложения от Дочо Йоловски за направените служебни
проверки в Плевенски и Врачански окръзи (1946), за подобряване организацията
на охранителните мерки при масови мероприятия (1946–1947), за битовите условия
на затворниците и др.; показания за политически провали през 1944 г. (1954) и др.
Писма от Дочо Йоловски до Кольо Йоловски – баща и Радко Йоловски – брат
за воденето на имуществени дела, по финансови въпроси и др. (1925–1929); от ОК
на БКП – Свищов, от обществени и партийни организации за написване на спомени и беседи, за възпоменателни тържества, юбилейни чествания, конференции,
събрания и др. (1945–1958).
Снимки на Дочо Йоловски (1924–1956); с роднини, колеги и др.

ЙОНЧЕВ, СТЕФАН (1881–1904)
Ф. 49К, 1 опис, 14 а.е., 1897–1919
Роден 1881 г. в Дряново, умира 1904 г. в с. Сеново, Русенско. Публицист. Политически
деец. Член на БРСДП. Чиновник, редактор на литературна сбирка „Ботев“ (1897) и на сп.
„Заря“ (1898) в Сливен.

Некролог на Стефан Йончев (1904). Писма от М. Славчев до Илия Божинов
със сведения за Стефан Йончев (1919).
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Устав на възпитателно-образователен кръжок „Заря“ (1897); сп. „Заря“ (1898);
литературна сбирка „Ботев“ (1897). Възвание от Стефан Йончев към избирателите
от Бургаска околия в защита на Търновската конституция (1901).
Писма от Стефан Йончев до Илия Божилов за състоянието на социалистическото движение в Дряново, Левски, Павликени, за срещите си с Димитър Благоев,
за впечатленията си от Георги Кирков, за преводите си от руски, за здравословните
си проблеми и др. (1902–1904).
Снимка на Стефан Йончев с Илия Божинов и Иван Парушев (1901).

ЙОНЧЕВ, ТОДОР (Тодор Йончев Тончев) (1859–1940)
Ф. 1500К, 1 опис, 22 а.е., [1890]–1958
Роден 1859 г. в Лом, умира 1940 г. в София. Завършва земеделския и химическия отдел на Политехниката в Цюрих (1888). Учител. Кооперативен деец. Учител в Садовското
земеделско училище (1888–1890); инспектор в Пирдопското учебно окръжие (1890–1894);
учител в I мъжка гимназия в София (1894–1914). Инициатор и организатор на земеделската
кооперация в с. Мирково, Софийско (1890).

Грамоти за награждаването на Тодор Йончев (1892–1938). Статии за живота и
дейността му, публикувани във в. „Българска кооперация“, в. „Народна младеж“,
сп. „Росица“ и др. (1934–1957); писма и съобщения в българския печат за смъртта
му (1940).
Заявление от Тодор Йончев до МФ за утвърждаването на кооперацията в с.
Мирково; юбилеен сборник „Първата българска кооперация“ и статии за създаването и дейността ѝ (1911–1958); правилник на заемодавното спестовно-земеделско
дружество „Орало“ в с. Мирково (1892).
Писма до Тодор Йончев от Матей Вълев с молба за биографични сведения
за публикуването им (1914); от ОСБЗК за участие в XXVI редовен конгрес и др.
(1938, 1940).
Снимки на Тодор Йончев с членове на задругата в с. Чорлево, Видинско (1929).

ЙОРДАНОВ, ВЕЛИКО ВЪЛКОВ (1872–1944)
Ф. 911К, 1 опис, 13 а.е., 1873–1943
Роден 1872 г. в с. Медвен, Сливенско, умира 1944 г. Завършва литература в Лайпциг
(1898). Публицист. Учител в Сливен и Разград (1898–1907); служител в МНП (1907–1919,
1921–1928); редактор на сп. „Училищен преглед“; директор на НБКМ (1928–1934).

Статии от Велико Йорданов, публикувани в пресата: „Коледни нрави и оби365
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чаи в България“, „Професор Беньо Цонев“, „Професор д-р Иван Д. Шишманов“,
„Стогодишнина от откриването на св. Климент Охридски за книжнината ни“, „По
въпроса за народността на Св. св. Кирила и Методия“ и др. (1934–1943).
Народни песни и умотворения от с. Медвен, записани от Никола Станчев.
Снимки на близки и роднини на Велико Йорданов (1873–1928).

ЙОРДАНОВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ (1915–)
Ф. 1596К, 1 опис, 22 а.е., 1909–1979
Роден 1915 г. в Русе. Завършва география, история и икономика в СУ. Служител в дирекция „Външна търговия“ (1942–1946), МС, МВнР (1947–1948), МВТУ (1962–1975) и др.

Автобиографични бележки (1979).
Статии от Иван Йорданов: „Стопански връзки с Швейцария“, „Полско-български стопански отношения“, „Търговски договори със Западна Европа“, „Материали за репарациите на Парижкия договор 1947 г. и Ньойския договор 1918 г.“
и др. Биографична справка за Велико Григоров – дядо, поборник и заточеник в
Диарбекир (1933–1969).
Доклади, бележки, таблици и други за търговски преговори, стопански туризъм,
опазване на старините и др. (1938–1945).
Писмо от ЦК на Съюза на служителите в държавните изборни учреждения за
уволняване от длъжност на Владимир Йорданов – баща (1909).
Снимки на Иван Йорданов; със семейството му, с роднини и др. (1933–1979);
на полк. Антон Дяков, загинал при превземането на Тутракан през 1916 г.

ЙОРДАНОВ, КАРЛ ДИМОВ (1905–1976)
Ф. 1784К, 1 опис, 542 а.е., 1906–1983
Роден 1905 г. в София, умира 1976 г. в Пловдив. Завършва живопис в Художествената
академия в София (1927); специализира в Германия и Италия (1939, 1940). Художник-иконописец и реставратор. Работи в Археологическия музей в София (1940–1949).

Кръщелно свидетелство на Карл Йорданов; диплома (1927); удостоверения,
служебни бележки за трудов стаж; членски карти от СБХ и др.; юбилеен лист от
СБХ за 60-та му годишнина (1965).
Ръководства от Карл Йорданов по живопис, иконопис и реставрация (1941,
1960); статии за паметниците на културата в Самоковско, за Силистренската гробница, за надписите на Мадарския конник и др. (1941–1960); бележки за посетени
музеи в Италия и Прага; за състоянието на църкви в България и за техниката на
реставриране.
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Договори, протоколи, списъци, писма от и до Карл Йорданов за изографисването на църквите „Св. Неделя“, „Св. Никола“ и „Св. Седмочисленици“ в София
(1966–1973); „Св. Троица“ и „Св. Петка“ в Пловдив (1962–1972); „Св. Николай
Чудотворец“ и „Св. Богородица“ в Смолян (1966–1974); „Св. Иван Рилски“ в Бургас
(1966); „Св. Архангел Михаил“ в Русе (1969, 1970); на църквите в Калоферския
и Дряновския манастири (1966–1973), в Поморие (1958) и др.; заповеди, доклади,
протоколи от заседания, бележки, писма от и до Карл Йорданов за реставрация
на икони и римски мозайки (1961–1965); на стенописите в храм-паметника в с.
Шипка (1956); на църкви в Арбанаси, Несебър, Пловдив; на възрожденски къщи в
Копривщица и Благоевград (1953–1960).
Проекти, рисунки, бележки от Карл Йорданов за изографисването и реставрацията на олтари, куполи, фризове, медальони, икони, за разполагането им в композиции; снимки и диапозитиви на фрески, резби, икони и мозайки преди и след
реставрация от храм-паметника в с. Шипка, от „Св. Александър Невски“ в София,
от църквите в Дряново, Несебър, Троян и др. селища в страната и Казанлъшката
гробница; пейзажи от Велико Търново, Несебър, Созопол, Поморие, Копривщица,
Мелник и др. (1943–1971); автопортрети и портрети; натюрморти, актови рисунки
и учебни етюди; афиши, съобщения в печата и отзиви от проф. Борис Колев, проф.
Любен Прашков, Владимир Свинтила и др. за творчеството на Карл Йорданов и за
посмъртните му изложби (1977–1983).
Писма от и до Карл Йорданов и семейството му за специализацията му в
Германия и Италия (1939, 1940); от Кочо Гарнев за участието му в Мюнхенското
изложение (1941); от О. Станчев и Софийската митрополия за участие в художествени комисии (1967); от НХГ за реставрация на икони (1964); покани за изложби
(1957–1965).
Снимки на Карл Йорданов (1942–1966); с Борислав Йорданов – брат; с роднини, колеги и приятели; от посещенията му в Италия, в с. Шипка, с. Филиповци
и с. Иваново.

ЙОРДАНОВ, ПЕТЪР (Петър Йорданов Петров) (1907–1982)
Ф. 1709К, 1 опис, 136 а.е., 1918–1982
Роден 1907 г. в Карнобат, умира 1982 г. Завършва Търговската гимназия в Бургас
(1925). Кооперативен и политически деец. Член на БКП (1929); осъден (1930) и интерниран
в Горна Джумая. Кооперативен деятел в с. Чепино, Пазарджишко и в София (1936–1944);
секретар на ЦК на Българските кооперации (1944–1947); директор на Организационнопросветната дирекция при ЦКС (1947–1950); директор на Външнотърговските централи
при МВнТ (1950–1954); завеждащ Организационния отдел при ЦКС и на Международния
отдел на ЦК на БЧК (до 1973).

Автобиография (1982).
Кръщелно и венчално свидетелства на Петър Йорданов; заповеди и служебни
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бележки от „Металимпорт“, ЦК на БЧК за назначаване (1953–1968); указ, грамоти,
дипломи, писмо за удостояването му със звания и награждаването му от ДС на НРБ,
Гръцкия червен кръст, БЧК, ЦКС и др. (1964–1977); удостоверения и писма за признаването му за АБПФК (1961, 1971); некролог и съболезнователно писмо (1982).
Спомени, статии, биографична справка за живота и дейността му (1969–1979).
Статии и спомени от Петър Йорданов: „Първите години на нелегалния орган
на Комсомола“, „Кооперацията масова школа и опора на комунизъм“, „Първата
нелегална печатница след 1925 г. в Търговската банка“ (1952–1960); очерк „Никола
Кофарджиев“ (1962); сборник „Материали по историята на Националния комитет
на Българските кооперации“ (1975).
Писма и картички от Петър Йорданов до Радка Българова – съпруга за интернирането му и за пътуването му до Атина; от родителите му за осъждането му и
престоя му в затвора (1932).
Снимки на Петър Йорданов със семейството му; с приятели; с интернирани
в Горна Джумая; с делегати от конгрес на ОСПБ; с Цола Драгойчева и нейни сътрудници (1927–1966); на Йордан Петров – баща (1918).

ЙОРДАНОВ, ТОДОР АНТОНОВ (1887–1974)
Ф. 2078К, 1 опис, 124 а.е., 1887–2000
Роден 1887 г. във Велес, умира 1974 г. в София. Учи актьорско майсторство при Сава
Огнянов (1909–1911), специализира в Генуа (1920–1921). Актьор в „Свободен театър“
(1918–1920), в Народния театър (1921–1923), инспектор в същия театър (1927–1942); работи
в кинематографията (1942–1950); играе в читалищата „Бачо Киро“ и „Червена звезда“ (до
1963).

Кръщелно свидетелство (1948), лични карти, членски карти, задграничен
паспорт. Свидетелства за награждаване с медали за участието му в Балканската и
Първата световна войни; грамота за награждаването му с „Кавалерски кръст“ за
гражданска заслуга. Спомени за Тодор Йорданов от Лили Кисимова (1990) и от
Лили Вермут – дъщеря (2000).
Отзиви за пиесите с участие на Тодор Йорданов „Грабването на Сабинянките“,
„Малкото кафене“, „Неизвестната“, „Доходно място“, „Принцеса Турандот“ и др.
(1923–1925).
Доклад от Тодор Йорданов – технически инспектор до директора на Народния
театър за предстоящото гостуване на театъра в Македония (1941).
Благодарствени писма: от Битолско благотворително братство, от българско
гимназиално дружество „Драгомански юнак“, от Съюза на македонските емигрантски организации до Тодор Йорданов за участията му във вечеринки (1906,
1926–1927); от ХІV основно училище „Сава Раковски“ за работата му с децата при
поставяне на пиесата „Златната катерица“ (1936) и др.
Снимки на Тодор Йорданов със семейството му; от войните (1912–1916); с
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колеги-актьори от Народния театър; от турнета и екскурзии (1918–1938); с Фьодор
И. Шаляпин, Николай О. Масалитинов, Цветана Табакова и др.(1937); с колеги от
кинематографията (1942). Снимки на актьори от Народния театър с директора Пенчо
Славейков (1908); на Теодорина Стойчева (1926), Любомир Золотович (1936), Васил
Кирков, Иван Димов, Зорка Йорданова, Сава Огнянов и др. Албум със снимки и
скици на Тодор Йорданов от Крум Кюлявков, Мъндов, А. Жибаров, Каришев и др.;
мемоари от Тодор Йорданов за живота и творчеството му (1967).

ЙОРДАНОВА, ЗОРКА ЯНКОВА (1904–1970)
Ф. 51К, 2 описа, 289 а.е., 1923–1971
Родена 1904 г. в София, умира 1970 г. в София. Учи актьорско майсторство в театралната студия на Исак Даниел и в школата на Н. О. Масалитинов; специализира във Виена и
Париж (1925, 1926). Актриса в Народния театър (1923–1970).

Автобиографични бележки.
Грамоти на Зорка Йорданова за награждаването ѝ с правителствени ордени
и удостояването ѝ с почетни звания (1946–1969); некролози и надгробно слово от
Таня Масалитинова (1970–1971).
Дневник и бележки от Зорка Йорданова за специализациите ѝ в чужбина
(1925, 1926), за турнето на Народния театър в Америка (1937) и за посещенията
ѝ във Великобритания, СССР, Чехословакия (1951–1964); спомени за Константин
Кисимов, проф. Асен Златаров, Борис Бабочкин, за театралния живот в България
(1936–1966); статии за Сава Огнянов и Мила Павлова (1954–1957).
Фонозаписи от рецитали и с монолози на Зорка Йорданова; текстове на роли
в нейно изпълнение от пиеси на Иван Вазов, Максим Горки, Йордан Йовков, Петко
Ю. Тодоров, Лев Н. Толстой, Уилям Шекспир, Бърнард Шоу и др. (1923–1964);
отзиви и интервюта в печата за артистичната ѝ дейност (1923–1969); програми от
спектакли на Народния театър (1923–1967); от литературни четения на кръжока
„Живо слово“ (1927–1936).
Протоколи от учредителните заседания на театър „Студия“ (1923); „Театрална
суровакница“, издание на Народния театър (1935).
Спомен на Боян Дановски за Кръстьо Сарафов; възпоминателен лист за Порфирий Велков (1937).
Писма от и до Зорка Йорданова, Владимир Василев, Сава Огнянов и др. за
специализацията ѝ във Виена (1924, 1925); до Кръстьо Мирски за кадровата политика на Народния театър; от Петко Атанасов, Магда Колчакова за творческата
атмосфера в Народния театър (1926); от Боян Дановски за работата му като директор
на Русенския театър (1935); от Александър Жендов, Стефан Каракостов, Филип
Филипов и др. с поздравления за отлично изпълнените от нея роли (1925–1958);
от Олга Кирчева и Константин Кисимов за турнетата им в Москва, Белград и Русе
(1936–1958); от Адолф Рот – директор на „Бургтеатър“ с благодарност за поздрави369
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телния ѝ адрес за възстановяването на театъра (1955); от Р. Ягодич и Жельо Минчев
за учредяването на Австро-българско дружество във Виена (1955); от Ханс Ярай и
Лили Дарвас за посещението им в България (1936); поздравителни писма от Орлин
Василев, Петър Динеков, Любомир Левчев, от обществени и творчески организации
за удостояването ѝ с творчески звания и награждаването ѝ с ордени (1934–1969).
Снимки на Зорка Йорданова (1924–1942); с роднини и близки (1921–1958); в
роли (1927–1949); с приятели от Виена и Марсилия (1925, 1926); с актьори от театър
„Студия“ (1923) и с колеги от Народния театър (1926–1955); на Борис Бабочкин,
Олга Кирчева, Николай О. Масалитинов, Фьодор И. Шаляпин и др. (1926–1952);
на Адриана Будевска, Кръстьо Сарафов, Стефан Савов и др. артисти от Народния
театър в роли (1923–1933) и др.

ЙОСИФ I, български екзарх (Лазар Йовчев) (1840–1915)
Ф. 989К, 3 описа, 341 а.е., 1875–1941
Роден 1840 г. в Калофер, умира 1915 г. в София. Завършва философия и право в Париж
(1870). Редактор на сп. „Читалище“ (1871); приема монашество; протосингел на Българската
екзархия (1872); управляващ Видинската епархия (1874); Ловчански митрополит (1876);
екзарх (1877); председател на Св. Синод на БПЦ (1913).

Берати от Високата порта за избора на архимандрит Йосиф за Ловешки митрополит (1876) и за утвърждаване границите на Българската екзархия (1877); грамоти
за награждаването му и списъци на ордените му (1880–1914); извлечения по сметките му от „Креди Лионе“ и „Винер банк“ (1913–1920); завещание и допълнения
към него (1915); писма от Мирон Миронов до д-р Васил Радославов, Александър
Стамболийски, БАН и други по изпълнение на завещанието му, за ценните му книжа,
съхранявани в Санкт-Петербургска банка, за заслугите му към църковнонационалното дело и за учредяването на „Фонд екзарх Йосиф I“ (1915–1924). Спомени от
архимандрит Стефан (1911), статия от Илия Кралев (1941).
Дневник на екзарх Йосиф I за издействаните от Високата порта берати за български владици в Македония и Одринска Тракия, за отношението на османското
правителство към българския църковен въпрос, за обявяване независимостта на
България, за вътрешнополитическия живот и др. (1902–1915).
Отчети и сведения за имотите на Българската екзархия (1911–1916); касова
книга (1913–1915); план от екзарх Йосиф I за запазване единството на българския
народ и църква; апел към пловдивчани за събиране на помощи за бедното население
в Източна Румелия (1879).
Писма от и до екзарх Йосиф I и Тодор Бурмов за необходимостта от издаване
на вестник в Цариград в защита на интересите на българите в Македония, за възстановяването на Търновската конституция (1875–1883); от и до Евлоги Георгиев за
българо-руските отношения (1889); от и до Васил Друмев за тайните преговори на
македонски дейци с Цариградската патриаршия за възстановяването на Охридската
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архиепископия без участието на Българската екзархия (1875–1899); от и до д-р
Константин Стоилов и княз Фердинанд І за кръщаването на княз Борис Търновски
в православната вяра, по македонския въпрос и др. (1881–1896); от и до Георги
Странски, Димитър Греков и др. за административна автономия на Македония
и за църковните права на българските епархии (1881); от и до Георги Шопов за
руската политика по македонския въпрос (1901); от и до Българското дипломатическо агентство в Цариград за отпусканите от правителството суми за нуждите на
екзархийските училища и др. (1883–1894); до митрополит Василий Доростоло-Червенски за отношенията между Българската екзархия и Св. Синод в София (1911);
до Димитър Мишев, Григор Начович и други за ролята на Българската екзархия за
духовното обединение и просветата на българите извън пределите на Княжество
България; от Иван С. Аксаков за единение между славянските православни църкви
(1884); от Марко Балабанов за поемането на Търновската епархия от митрополит
Климент Браницки (1884); от поп Матей Белчев за оказване помощ на пострадалите
от Априлското въстание (1876); от митрополит Евстатий Пелагонийски за активизирането на сръбската пропаганда след Санстефанския мирен договор (1884);
от Драган Максимов за разговорите му с княз Александър I Батенберг и Петко
Каравелов за финансовите проблеми на Българската екзархия (1884); от епископ
Неофит Велички за запазване единството на българската църква (1910); от поп
Димитър Петров за насилията над българите в Македония от страна на албанци,
гърци и турци (1878); от Петко Р. Славейков за тайната му мисия в Солунско за
борба срещу униатството и др. (1878); от настоятелствата на църквата „Св. Стефан“
в Цариград, Рилския манастир, Българската община в Одрин, Ломската община,
училищни настоятелства и др. за изпращането на богослужебни книги, финансова
помощ, освобождаване на затворници, назначения и др. (1875–1894).

ЙОСИФ СОКОЛСКИ, архиепископ (Тодор Петрович) (1786–1879)
Ф. 154К, 1 опис, 8 а.е., 1872–1929
Роден 1786 г. в с. Нова махала, Габровско, умира 1879 г. в манастира „Киево-Печорска
лавра“ край Киев. Основател и игумен на Соколския манастир. Ръкоположен от папа Пий
ІХ за архиепископ на Българската униатска църква (1861).

Дневник на Йосиф Соколски (1872). Снимки.
Спомен на Тодор Милушев за Никола Вапцаров.
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ЙОСИФОВА, АДЕЛА НИКОЛОВА (1879–1963)
Ф. 1093К, 1 опис, 22 а.е., 1917–1957
Родена 1879 г. в Унгария, умира 1963 г. Учи в Солун. Политически деец. Член на БКП;
развива нелегална дейност в София (1924–1925); политзатворник (1925–1932); емигрант
във Франция (1934) и СССР (1935–1945); Сътрудник на МОПР.

Автобиография (1953).
Молби и заявления от Адела Йосифова по имуществени въпроси (1947, 1957).
Спомени от Адела Йосифова: „Една нощ в Централния затвор в София“,
„Моите спомени от Априлските събития 1925 г.“, за дейността ѝ като ятак (1951), за
международния женски конгрес против войната и фашизма в Париж през 1934 г., за
обществената му дейност и др.; преводи на „Разказ за един живот“ от Александър
Яковлев, на разкази от български автори на френски език, публикувани в пресата
и др.; беседа за живота и творчеството на Оноре дьо Балзак и др.
Снимка на Адела Йосифова; на Жорж Мале – син (1917).

ЙОТОВ, ИВАН КОСТАДИНОВ (1893–1972)
Ф. 1329К, 2 описа, 138 а.е., 1909–1972
Роден 1893 г. в Пазарджик, умира 1972 г. в София. Завършва медицина във Виена (1925).
Лекар, политически деец. Лекар в Пазарджик (1927–1929); секретар на БЗНС „Врабча“ в
Пазарджик (1929–1934); председател на УС на ОСБЗК (1941–1944); народен представител
в ХХV ОНС (1940–1944). Съден от „Народния съд“ (1945).

Протокол и удостоверение за утвърждаване и за избиране на Иван Йотов за
народен представител (1940); присъда от „Народния съд“ (1945); сведения за обществено-политическата му дейност (1944–1945); некролози (1972) и др.
Експертизи, рецепти и бележки от Иван Йотов за негови пациенти. Резолюции
от БЛС в Пловдив и писма от УС на БЛС (1935–1946).
Устави, отчети, списъци на членове на кооперативни съюзи и производителни
дружества в Пазарджик (1929–1942). Молби, правилници, изложения и доклади
за създаването и дейността на ловна организация „Сокол“ и на други младежки
кооперативни организации към ОСБЗК (1933–1940). Правилници, отчети, писма
и изложения от и до ОСБЗК, БЗКБ, ОСПБ за извършени ревизии, за сливане на
кооперативни организации и др. (1940–1943).
Речи от Иван Йотов пред НС за плановото здравеопазване, за кооперативното движение, за Закона за защита на нацията; мотиви към проекторешения и др.
(1940–1943).
Писма до Иван Йотов от Петко Г. Палещников за материалното положение на
учителите (1921–1923); от Симеон Патев за редактиране на изследване за историята
372

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

на БЗНС (1963); от съмишленици и пациенти по организационни въпроси за съвет
и лечение.
Снимки на Иван Йотов (1909–1927); с български и унгарски кооперативни
деятели (1938–1942) и др.

ЙОЦОВ, БОРИС ИВАНОВ (1894–1945)
Ф. 202К, 2 описа, 349 а.е., 1875–1944
Роден 1894 г. във Враца, убит 1945 г. Завършва славянска филология (1916) и право
(1920) в СУ; специализира в Прага, Варшава и Виена (1923–1927). Асистент (1926); доцент
(1929); професор, декан на ИФФ при СУ; завеждащ Катедрата по българска и славянска литература (1935–1944); директор на Народния театър (1936–1937); главен секретар (1938–1942)
и министър на народното просвещение (1942–1944). Член на БАН, на Славянския научен
институт в Прага, на Славянското научно дружество „П. Й. Шафарик“ в Братислава и др.
Осъден на смърт от „Народния съд“.

Грамота и диплома на проф. Борис Йоцов за почетно членство във ВЧС и
общостудентската организация „Васил Левски“ (1942).
Статии и бележки от проф. Борис Йоцов за историята на Османската империя, по старобългарска литература, за живота и делото на Паисий Хилендарски,
Неофит Бозвели, Васил Априлов, д-р Петър Берон, Васил Друмев, Нешо Бончев,
Петко Р. Славейков, братя Димитър и Константин Миладинови, Илия Блъсков, за
видни представители на полската и чешката литература; стихотворения, повести,
поеми, преводи и др.; христоматии за прогимназиалните класове под редакцията
на Йордан Йовков, Борис Йоцов и Иван Дорев (1920–1940); библиографии.
Статии, доклади, речи, интервюта на проф. Борис Йоцов като директор на Народния театър и министър на народното просвещение, от конференции, чествания
и др. (1927–1942). Наредба за допълване Закона против спекулата с недвижими
имоти (1942); проектонаредба за уреждане на еврейския въпрос и др. (1939–1943).
Протоколи от заседания на Академичния съвет на СУ, от Комисията по правописа
и др.; програма за лекции по славянска и българска литература; студентски тези
и реферати.
Писма от и до проф. Борис Йоцов и Международната книжарница в София за
издаването на подготвената от него чешка граматика (1928–1930); от Адриана Будевска за оттеглянето ѝ от сцената (1936); от Любен Владигеров за концертите му в
Швейцария (1936); от Христо Дрехаров за изработването на нов закон за просветата;
от Симеон Илиев за назначаването на Кръстьо Сарафов и Стоян Бъчваров в Народния театър (1936); от ген. Никола Жеков за вътрешнополитическото положение в
България и за създаването на младежките национални легиони (1916–1933); от Ана
Карима, Илия Стефанов, Кирил Христов за поставянето на техни пиеси (1936); от
Константин Кисимов за гостуване на Народния театър във Велико Търново (1936);
от Георги Константинов за размяна на артисти между Белградския и Софийския
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народни театри и др. (1941); от проф. Станислав Маджарски от Ягелонския университет за гостуване на полски студенти в София (1936–1937); от проф. Йозеф
Матл с програма за съвместна работа между български, руски, унгарски и др. учени
за издаване на „Средноевропейска културна хроника“; от Юри Яковлев за руски
постановки на сцената на Белградския театър (1932); от акад. Михаил Арнаудов,
проф. Александър Балабанов, акад. Иван Дуйчев, Емил Коларов и др. по лични
въпроси (1929–1944); от Всесъюзното дружество за културни връзки с чужбина
в Москва за изпратени печатни издания (1936–1937); от кмета на Франкфурт на
Майн за организиране на българска културна седмица (1942); от Чехословашката
легация за съставяне на популярна чешка граматика и др.; поздравителни картички
и телеграми по различни поводи и др.
Снимки на проф. Борис Йоцов; с Богдан Филов; от посещението му в Струмица;
от ратифицирането на българо-словашка културна спогодба; с български и чужди
артисти и др.; албуми със снимки на училища в страната, на училищно-църковни
хорове в Никополска околия, на Загреб, Нюрнберг, на дърворезби и др.
Писма от Мара Белчева, Франк Волман до Николай Лилиев за смъртта на Боян
Пенев (1927); от Петър Ганчев до Михаил Думбалаков за посещението на цар Борис
III и княз Кирил Преславски при цар Фердинанд І (1941) и др. Български народни
песни, преведени на чешки от Йозеф Халачек (1875). Географски карти, схеми към
плановете за война между Германия и Русия, изготвени от Вилхелм Лудвиг фон
Молтке и Алфред фон Шлифен; скици на градове в Германия и др.

ЙОЦОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ (1876–1969)
Ф. 139К, 4 описа, 645 а.е., 1826–1976
Роден 1876 г. във Враца, умира 1969 г. Следва литература и история в Сорбоната;
завършва Висшата политическа школа в Париж. Обществен и политически деец, историк,
дипломат. Учител в Разград и София. Служител в МВРИ (1903); секретар на Българската
екзархия в Цариград (1905–1909); преподавател по литература във Военното училище
(1908–1909); вицеконсул в Милано (1912), консул в Гърция (1915); генерален консул в Хамбург (1919); завеждащ катедра по политическа история във Военното училище (1937–1944).
Депутат в V ВНС (1911). Член на Дружеството на българските публицисти и на СНР.

Акт за назначаването на Димитър Йоцов за консул в Милано (1915); грамоти
за участието му в Балканските войни (1912–1913) и за дейността му като генерален
консул в Хамбург (1917–1942).
Дневник на Димитър Йоцов (1921–1946); бележки от пътуването му в Македония (1899), от заседания на V ВНС (1911), за отражението на ИлинденскоПреображенското въстание в България, за борбата на Стоян Михайловски срещу
едноличните домогвания на княз Фердинанд І, за руско-японските отношения
(1904), за процеса срещу убиеца на Стефан Стамболов и др. (1907–1954); спомени
за дипломатическата му дейност, за смъртта и погребението на Пенчо Славейков,
за Константин Величков, Иван Кирилов, Александър Стамболийски, Антон Стра374
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шимиров и др. (1914–1956); библиографски бележки (1913, 1953).
Монографии от Димитър Йоцов: „Д-р Константин Стоилов – държавен мъж
и дипломат“, „Политическа история на България 1887–1920“, „Русия и България“,
„Двубоят между Русия и Австро-Унгария“, „Русия и Германия в световната политика“ и др. (1927–1953); студии: „Българската криза след Съединението 1886–1887“,
„Освобождението на София“, „Русия, Италия и Балканите (1914–1915)“, „Религиозният конфликт в Македония и политическите му рефлексии“, „Сърбия и България“;
статии и бележки за отношението на руската дипломация към княз Фердинанд І,
за политическата криза през 1899 г., за екзарх Йосиф I, за обсадата на Одрин през
1913 г. и др.
Чужди статии от вестници и документи за Руско-турската освободителна война,
за Цариградската конференция, за Берлинския конгрес, за руската администрация
в Княжество България, за обявяването на независимостта през 1908 г., за международните отношения по време на Балканската война и др.
Писма от и до Димитър Йоцов и Македонския национален комитет за националноосвободителните борби в Македония (1925–1932); до цар Борис III с поздравления за годежа му, за германо-съветския пакт за ненападение и др. (1926–1939);
до Кимон Георгиев и проф. Стефанов за финансовите и стопански затруднения на
България (1947); от ген. Андрей Блъсков и д-р Стоян Данев за аферата Дисконто
гезелшафт (1933); от ген. Никола Жеков за политическата обстановка в България и
за създаването на Младежки национални легиони (1916–1933); от Григор Начович
за отношението му към д-р Константин Стоилов (1899); от д-р Васил Радославов
за минните залежи на Балканския полуостров (1915); от Димитър Станчов за
международното положение в навечерието на Първата световна война (1915) и др.
Снимки на Димитър Йоцов (1899–1917); със семейството му в България и в
Милано (1915–1943).
Писма от и до Димитраки Йоцов и Тодораки Димитров по търговски въпроси
(1826–1864).

ЙОЦОВ, ХРИСТО ИВАНОВ (1894–1983)
Ф. 1585К, 1 опис, 106 а.е., 1915–1977
Роден 1894 г. във Враца, умира 1983 г. в София. Завършва Военното училище в София
(1915). Търговец. Главен комисар по снабдяването (1944). Председател на ЦК на ОСБТ
(1927), на Съюза на българските износители (1935–1944), на Вносна централа АД „Българска
търговия“ (1947) и на Българо-югославската стопанска камара (1947).

Заповеди за назначаване на Христо Йоцов; данъчни декларации; удостоверения за съдимост; разписки за дарени суми за благотворителни цели (1932–1944);
заявления, грамоти и др.
Статистически справки за износа на яйца, кокошки и др. стоки в Германия,
Дания, Белгия, Холандия и др. (1925–1939); таблици за изкупните цени на селско375
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стопански произведения и др. (1930–1935); преписки с МЗДИ (1943), „Хранекспорт“
(1952–1957), ЦКС (1959), с външнотърговски централи и др.; изложения за износа
на земеделски произведения, за осигуряване на амбалажен материал, за отпускане
на парични заеми; протоколи от заседания на Висшия търговски съвет (1942) и др.;
списък на маслодайните фабрики в Старозагорска, Хасковска и Пловдивска околии.
Спомени от Христо Йоцов (1974, 1977). Статии и съобщения, публикувани
в печата: „Износът на яйца“, „Девалвацията на франка и българската търговия“,
„Търговецът и стопанските вредители“, „Гиганти“ и др. (1928–1943); доклади:
„По износа на българските земеделски произведения“ (1935), „По износа на яйца
в България“, за създаването на Експортния институт и др.
Писма до Христо Йоцов от Манов за дейността на Експортния институт
(1935); от Д. Савов за участие в конференция по стопански въпроси във Виена;
от Ив. Шопов за производството на червен пипер; от Асен Щерев за прехвърляне
монополните права и собствеността на копие от филма „Оливер Туист“ и др.; от
Българския птицевъден съюз за награждаването му с медал „За заслуга на родното птицевъдство“ (1943); от Българската спортна федерация за избирането му за
почетен член и др.
Снимки на Христо Йоцов с колеги и приятели.
Списъци, дневници, спомени, писма, снимки и др. на офицери и войници от
52 пехотен полк – участници в Първата световна война (1915–1975).
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АБПФК
АД
а.е.
акад.
АОНСУ
арх.
АССР
БА
БАН
БГК
БДЖ
БДК
БЗБ
БЗКБ
БЗМС
БЗНС
БИА
БИАД
БИД
БКД
БКМС
БКП
БЛ
БЛРС
БЛС
БНА
БНБ
БНВС
БНЖС
БНТ
БНСФ
БОК
БОНСС
БПС

активен борец против фашизма и капитализма
Акционерно дружество
архивна единица
академик
Академия за обществени науки и социално управление
архитект
Автономна съветска социалистическа република
Българска армия
Българска академия на науките
Българско генерално консулство
Български държавни железници
Българска държавна консерватория
Българска земеделска банка
Българска земеделска и кооперативна банка
Български земеделски младежки съюз
Български земеделски народен съюз
Български исторически архив
Българско инженерно-архитектурно дружество
Българско историческо дружество
Българско книжовно дружество
Български комунистически младежки съюз
Българска комунистическа партия
Българска легация
Български ловно-рибарски съюз
Български лекарски съюз
Българска народна армия
Българска народна банка
Български народен въздържателен съюз
Български народен женски съюз
Българска национална телевизия
Българска национална спортна федерация
Български олимпийски комитет
Български общ народен студентски съюз
Български професионални съюзи
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БПЦ
БПФК
БРП (к)
БРСДП
БРСДП (т.с.)
БРЦК
БСД
БСФС
БТА
БТС
БТЦРК
БЦКБ
БЧК
в.
ВА
ВАК
ВВС
ВЕЦ
ВИАС
ВИИ
ВИИИ
ВИСИ
ВИТИЗ
ВИФ
ВИХВП
ВКФС
ВМГИ
ВМЕИ
ВМИ
ВМОК
ВМОРО
ВМРО
ВМРО (об.)
ВНС
ВСИ
ВУССН
ВУТВ
378

Българска православна църква
Борци против фашизма и капитализма
Българска работническа партия (комунисти)
Българска работническа социалдемократическа партия
Българска работническа социалдемократическа партия (тесни
социалисти)
Български революционен централен комитет
Българо-съветско дружество
Български съюз за физическа култура и спорт
Българска телеграфна агенция
Български туристически съюз
Български таен централен революционен комитет
Българска централна кооперативна банка
Български червен кръст
вестник
Военна академия
Висша атестационна комисия
Военно-въздушни сили
Водноелектрическа централа
Висш институт за архитектура и строителство
Висш икономически институт
Висш институт за изобразителни изкуства
Висш инженерно-строителен институт
Висш институт за театрално изкуство
Висш институт за физическа култура
Висш институт по хранителна и вкусова промишленост
Върховен комитет за физическа култура и спорт
Висш минно-геоложки институт
Висш машинно-електротехнически институт
Висш медицински институт
Върховен македоно-одрински комитет
Вътрешна македоно-одринска революционна организация
Вътрешна македонска революционна организация
Вътрешна македонска революционна организация (обединена)
Велико народно събрание
Висш селскостопански институт
Висше училище за стопански и социални науки
Висше училище за телесно възпитание
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ВФСИ
ВХТИ
ВЧС
г.
ГДЖП
ГДНЗ
ГДПТТ
ГДР
ген.
ГК
ГКП
ГНС
ГПП
ГПУ
гр.
ГСУ–ВМФ
ГУА
ГУП
ГЩ
ДЗИ
ДЗС
ДИ
ДИО
ДИП
ДКМС
ДКНТП
ДМА
ДОСО
ДП
ДПК
д-р
др.
ДС
ДС на НРБ
ДСГОП
ДСО
ДСП
ДСУ

Висш финансово-стопански институт
Висш химикотехнологически институт
Върховен читалищен съвет
година
Главна дирекция на железниците и пристанищата
Главна дирекция на народното здраве
Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните
Германска демократична република
генерал
Градски комитет
Гръцка комунистическа партия
Градски народен съвет
Горско промишлено предприятие
Главно политическо управление
град
Годишник на СУ. Ветеринарно-медицински факултет
Главно управление на архивите
Главно управление на пътищата
Генерален щаб
Държавен застрахователен институт
Държавно земеделско стопанство
Държавно издателство
Държавно индустриално обединение
Държавно индустриално предприятие
Димитровски комунистически младежки съюз
Държавен комитет за наука и технически прогрес
Държавна музикална академия
Доброволна организация за съдействие на отбраната
Държавно предприятие
Държавна планова комисия
доктор
други
Държавна сигурност
Държавен съвет на Народна република България
Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост
Държавно стопанско обединение
Държавно стопанско предприятие
Държавно стопанско управление
379

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

ЕИО
ЕМОС
ЕСПУ
ж.к.
жп
зав.
зам.
ЗБ
ЗЗД
ЗОЕГПНС

Европейска икономическа общност
Единен младежки общоученически съюз
Единно средно политехническо училище
жилищен комплекс
железопътен
завеждащ
заместник
Задгранично бюро
Закон за защита на държавата
Закон за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима
собственост
ЗП
Задгранично представителство
ИИ при БАН
Институт по история при БАН
ИИИ при БАН Институт за изобразителни изкуства при БАН
ИИР
Институт за изобретения и рационализации
ИИСС
Институт за икономика на селското стопанство
ИК
Изпълнителен комитет
ИПП
Институт за проучване и проектиране
ИСИ
Инженерно-строителен институт
ИСУЛ
Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите
ИФФ при СУ Историко-филологически факултет при СУ
ИХМ
Институт по хидротехника и мелиорации
кап.
капитан
кв.
квартал
КИК
Комитет за изкуство и култура
КК
Комитет за култура
КНДР
Корейска народнодемократична република
КНИК
Комитет за наука, изкуство и култура
КНК
Камара на народната култура
КНР
Китайска народна република
КНТПВО
Комитет за наука, технически прогрес и висше образование
к.т.н.
кандидат на техническите науки
МВ
Министерство на войната
МВнР
Министерство на външните работи
МВнТ
Министерство на външната търговия
МВР
Министерство на вътрешните работи
МВРИ
Министерство на външните работи и на изповеданията
МВРНЗ
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
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МВТ
МВТУ
МГГП
МГОПС
МДФЖ
МЕВПБ
МЖПТ
МЗ
МЗГ
МЗДИ
МЗТ
МИ
МИЗ
МК
МЛП
ММет
МНЗ
МНИ
МНО
МНП
МНС
МОПР
МОСПБ
МОСПС
МП
МПроп
МПО
МПТТ
МС
МССМ
МССУ
МСтр
МТ
МТЗ
МТП
МТПрод

Министерство на външната търговия
Министерство на вътрешната търговия и услугите
Министерство на горите и горската промишленост
Министерство на горите и опазване на природната среда
Международна демократична федерация на жените
Министерство на електрификацията, водите и природните богатства
Министерство на железниците, пощите и телеграфите
Министерство на земеделието
Министерство на земеделието и горите
Министерство на земеделието и държавните имоти
Министерство на земеделието и търговията
Министерство на информацията
Министерство на индустрията и занаятите
Министерство на културата
Министерство на леката промишленост
Министерство на металургията
Министерство на народното здраве
Македонски научен институт
Министерство на народната отбрана
Министерство на народната просвета
Министерство на народното стопанство
Международна организация за подпомагане на революционерите
Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството
Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията
Министерство на правосъдието
Министерство на пропагандата
Македонски патриотически организации в САЩ и Канада
Министерство на пощите, телеграфите и телефоните
Министерски съвет
Министерство на строежите и на строителните материали
Министерство на строежите и селищното устройство
Министерство на строежите
Министерство на транспорта
Министерство на търговията и земеделието
Министерство на тежката промишленост
Министерство на търговията и продоволствието
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МТПТ
МТС
МФ
МХАТ
МХТ
НА
НБИВ
НБКМ
НИГА
НИИ
НИИТ
НИИХМ
НИПК
НИПИГА
НИХФИ
НК
НК на ОФ
НЛМ
НОВА
НРБ
НС
НС на ОФ
НТС
НХГ
о.
о.з.
ОбНС
ОДА
ОК
ОН
ОНС
ООД
ООН
ОП
ОРПС
ОСБЗК
382

Министерство на търговията, промишлеността и труда
Машинно-тракторна станция
Министерство на финансите
Московски художествен академичен театър
Московски художествен театър
Научен архив
Народна библиотека „Иван Вазов“
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Научно-изследователски институт по градоустройство и архитектура
Научно-изследователски институт
Научно-изследователски институт по транспорта
Научно-изследователски институт по хидротехника и мелиорации
Научно-изследователски институт за паметниците на културата
Научно-изследователски и проектно-конструкторски институт
по градоустройство и архитектура
Научно-изследователски химико-фармацевтичен институт
Национален комитет
Национален комитет на ОФ
Национален литературен музей
Народноосвободителна въстаническа армия
Народна република България
Народно събрание
Национален съвет на ОФ
Научно-технически съюз
Национална художествена галерия
остров
офицер от запаса
Общински народен съвет
Окръжен държавен архив
Окръжен комитет
Общество на народите
Обикновено народно събрание
Дружество с ограничена отговорност
Организация на обединените нации
Обединено предприятие
Общ работнически професионален съюз
Общ съюз на българските земеделски кооперации
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ОСБИ
ОСБТ
ОСЗСЗ
ОСПБ
ОТРЗ
ОФ
ПБ
ПЕН-клуб
ПМС
полк.
подполк.
ПП
проф.
р.
РК
РМС
РНС
с.
САБ
САЩ
СБЖ
СБИА
СБК
СБНЛ
СБП
СБСД
СБУ
СБФ
СБХ
св.
СГНС
СЗО
СИВ
СМДБ
СНМ
СНР
сп.
СПС

Общ съюз на българските индустриалци
Общ съюз на българските търговци
Общ съюз на земеделските стопански задруги
Общ съюз на популярните банки
Организация на труда и работната заплата
Отечествен фронт
Политбюро
Клуб на поети, есеисти, новелисти
Постановление на Министерския съвет
полковник
подполковник
Постоянно присъствие
професор
река
Районен комитет
Работнически младежки съюз
Районен народен съвет
село
Съюз на архитектите в България
Съединени американски щати
Съюз на българските журналисти
Съюз на българските инженери и архитекти
Съюз на българските композитори
Съюз на българските национални легиони
Съюз на българските писатели
Съюз на българо-съветските дружества
Съюз на българските учители
Съюз на българските филателисти
Съюз на българските художници
свети
Софийски градски народен съвет
Съюз на запасните офицери
Съвет за икономическа взаимопомощ
Съюз на музикалните дейци в България
Съюз на народната младеж
Съюз на научните работници
списание
Съюз на пощенските служители
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СПТУ
ССМ
СССР
СТИК
ст.н.с.
СУ
СУБ
СЮБ
ТАСС
ТВО
ТЕЦ
ТКЗС
УзССР
УНГ
УНИЦЕФ
УС
Ф.
фелдм.
ФМФ при СУ
ФРГ
ЦАПО
ЦБ
ЦВА
ЦДА
ЦДИА
ЦДТА
ЦК
ЦКС
ЦНИВМИ
ЦПА
ЦС
ЦСПС
ЦУ
ЧП
ШЗО
ЮНЕСКО
ЮФ при СУ
384

Средно политехническо училище
Съюз на социалистическата младеж
Съюз на съветските социалистически републики
Софийска търговско-индустриална камара
старши научен сътрудник
Софийски университет
Съюз на учителите в България
Съюз на юристите в България
Телеграфна агенция на Съветския съюз
Трудово-възпитателно общежитие
Топлоелектрическа централа
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
Узбекска съветска социалистическа република
Уши, нос, гърло
Извънреден фонд за детски помощи при ООН
Управителен съвет
Фонд
фелдмаршал
Физико-математически факултет при СУ
Федеративна република Германия
Централна архитектурна проектантска организация
Централно бюро
Централен военен архив
Централен държавен архив
Централен държавен исторически архив
Централен държавен технически архив
Централен комитет
Централен кооперативен съюз
Централен научно-изследователски ветеринарно-медицински
институт
Централен партиен архив
Централен съвет
Централен съвет на професионалните съюзи
Централно управление
Частично постъпление
Школа за запасни офицери
Организация на ООН за образование, наука и култура
Юридически факултет при СУ

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ,
включени с характеристики в пътеводителя

ФОНДОВЕ БЕЗ ИНДЕКС
464
499
533
539
554
557
594
618
663
664
672
682
683
688
689
693
694
718
719
728
731
756
781
782
805
812
824
828
832
843
844
862

БЕЛЕВ, ГЬОНЧО ГЕОРГИЕВ
ДОБРОСЛАВСКИ, ТРАЙЧО МИХОВ
ДАНЧОВ, ИВАН ПЕТРОВ
ЖАБЛЕНСКИ, АСЕН НИКОЛОВ
БРЪНЕКОВ, ТОТЮ ПЕТРОВ
ДРАГОЙЧЕВА, ЦОЛА НИНЧЕВА
ЕВСТАТИЕВА, АДЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА
АФЕЯН, НАДЯ (НАДЕЖДА) ИВАНОВА
ГЪЛЪБОВА, СНЕЖИНА КОНСТАНТИНОВА
ГЪРЧЕВ, ИВАН СЛАВОВ
АНТОНОВ, НИКОЛА НИКОЛОВ
АНДОНОВ, МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЕВ, БОРИС АНДРЕЕВ
ДИНЕВ, НИКОЛА САВОВ
ВЕСЕЛИНОВ, МЕТОДИ ДИМИТРОВ
ГАУБИЧ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
ГАНЧЕВ, ЙОРДАН НИКОЛОВ
ДАНАИЛОВ, ЛАМБИ ВАСИЛЕВ
ДАВИДОВ, ИВАН СТЕФАНОВ
БЕЛЕВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДРОВА, МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА
БРЪНЕКОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ
ИВАНОВ, ИВАН МОНОВ
ЕМАНУИЛОВА, ВАСКА (Васка Емануилова Игова)
ИВАНОВ, КАЛЬО КАЛЕВ
ДИМИТРОВ, АТАНАС АНТОНОВ
ГЕОРГИЕВ, СТЕФАН СТОЯНОВ
ДИМИТРОВ, САВА ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИНОВ, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ
ЗАХАРИЕВ-ЧЕМЕРА, ПЕТЪР ХРИСТОВ
ВЕЛИЧ, ЛЮБА (Люба Ангелова Величкова)
ЗАЙКОВ, РАШКО ГАВРИЛОВ
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871
872
877
884
888
898
905
910
914
923
924
933
943
950
951
954
984
994
1007
1019
1022
1044
1063
1065
1066
1172
1219
1260
1285
1298

ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ
ГЛАВЧЕВ, ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ
ДИМИТРОВ, МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ
ГЕРАСИМОВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
ЖЕКОВ, ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ
ДЕЛЧЕВ, ХРИСТОС ДИМИТРОВ
ДАНЕВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ
АНДРЕЙ, ВЕЛИЧКИ, митрополит (Стоян Николов Петков)
ГОРЯНСКИ, ПЕТЪР (Петър Николов Матеев)
ДЖИГРЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ
БЕЛКОВСКИ, АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ
ЕНЧЕВ, СТОЯН СТЕФАНОВ
ДИМИТРОВА, МАРИЯ ТОТЕВА
БОЯДЖИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ
РОДОВ ФОНД БАНРО
БАШИКАРОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ
ЗАПРЯНОВ, ТРАЙКО (Трайко Запрянов Атанасов)
ДОНЕВ–АДОНИС, АНГЕЛ ИВАНОВ
БАЙКУШЕВ, ПЕТЪР ЙОРДАНОВ
ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ
БОЖКОВ, ДИМО КИРИЛОВ
АТАНАСОВ, ЖЕЧО ГОСПОДИНОВ
ВЪЛКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
ВАСЕВ, СЛАВЧО (Славчо Васев Велев)
БОЯДЖИЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ
АВРАМОВ, ВЛАДИМИР АВРАМОВ
ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР (Димитър Георгиев Василев)
АНАСТАСОВ, ГЕОРГИ (Георги Анастасов Георгиев)
ДИЧЕВ, СТЕФАН НИКОЛОВ
ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН (Любен Георгиев Христов-Юскеселиев)

ФОНДОВЕ С ИНДЕКС „К“
25К
27К
34К
36К
386

ЗМЕЙ ГОРЯНИН (Светозар Акендиев Димитров)
ВАСИЛЕВ, СЛАВЕЙКО ЛАЗАРОВ
ИНГИЛИЗОВ, ГЕОРГИ ПОПАРСОВ
ГАЛКИН, НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

49К
51К
56К
60К
61К
65К
91К
98К
99К
100К
102К
104К
113К
114К
116К
124К
135К
137К
139К
140К
154К
161К
199К
202К
237К
248К
249К
250К
351К
359К
360К
373К
387К
389К
400К
409К
410К
416К

ЙОНЧЕВ, СТЕФАН
ЙОРДАНОВА, ЗОРКА ЯНКОВА
БЕЛКОВСКИ, АСЕН ИЛИЕВ
ДЕБЕЛЯНОВ, ДИМЧО (ДИНЧО) ВЕЛЬОВ
ДАНОВСКИ, БОЯН ИВАНОВ
БАГРЯНА, ЕЛИСАВЕТА (Елисавета Любомирова Белчева)
ВАСИЛЬОВ, ТОМА ЦОКОВ
ЖЕНДОВ, АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ
ВЛАДИГЕРОВ, ПАНЧО ХАРАЛАНОВ
БАЛАБАНОВ, АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИЕВ, ПЕНЧО (Пенчо Георгиев Попстоянов)
ЖИВКОВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ
ИСАЕВ, МЛАДЕН (Младен Исаев Младенов)
ДИМОВ, ДИМИТЪР МАРИНОВ
ИКОНОМОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ
БЕЛЧЕВА, МАРА АНГЕЛОВА
ВАСИЛЕВ, ГРИГОР (Григор Василев Гьорев)
ГАБЕ, ПЕТЪР ИЗРАЕЛЕВИЧ
ЙОЦОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
ГЕНАДИЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВ
ЙОСИФ СОКОЛСКИ, архиепископ (Тодор Петрович)
РОДОВ ФОНД ГЮМЮШГЕРДАН
ГЕРАЙ, ВЪРБИШКИ СУЛТАНИ
ЙОЦОВ, БОРИС ИВАНОВ
ЖЕКОВ, НИКОЛА ТОДОРОВ
ВЕЛЧЕВ, ВЪЛКО СТАМОВ
ВЕЛЧЕВ, ВЕЛЧО ТОДОРОВ
ГРЕКОВ, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ
ВЪРГОВ, ХРИСТО ВАСИЛЕВ
БОБЧЕВСКИ ВЕНЕДИКТ ПЕТРОВ
ДОЙЧЕВ, ЛЮБОМИР (Любомир Дойчев Колев)
ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАТЕЕВ
ВЪРБЕНОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ
БАГРЯНОВ, ИВАН ИВАНОВ
БОЗАДЖИЕВ, ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ
ГИЧЕВ, ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ
АНГЕЛОВ, АНГЕЛ ИВАНОВ
ДРАГАНОВ, ПЪРВАН ДРАГАНОВ
387

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

421К
422К
490К
493К
506К
515К
519К
526К
527К
538К
543К
548К
549К
550К
551К
560К
562К
568К
571К
573К
581К
592К
607К
608К
612К
615К
618К
619К
621К
622К
633К
678К
683К
684К
695К
697К
698К
388

БЕРБЕРОВ, ЙОНЧО ДИМИТРОВ
ДИМОВ, ВЕРГИЛ (Вергил Димов Вергилов)
ДОЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ
ДЕНЕВ, ПАНАЙОТ ДИМОВ
БОНЧЕВ, СТЕФАН ИВАНОВ
БОЯДЖИЕВ, КЛИМЕНТ ЕФТИМОВ
ДОСЕВ, СТЕФАН НЕНКОВ
ДЕЛИРАДЕВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ
ВЪЛЧАНОВ, ХАРАЛАМПИ ПЕТЕВ
ГАБРОВСКИ, ПЕТЪР ХРИСТОВ
БРЪЗИЦОВ, ХРИСТО ДИМИТРОВ
ДОБРИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ
ДЮКМЕДЖИЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ
ДОБРЕВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
БОЙЧЕВ, ДИМО (Димо Бойчев Пенев)
ДЬОРКЕН, ВАЛТЕР
БОЯДЖИЕВА, ВЕРА ХРИСТОВА
СЕМЕЕН ФОНД ГЕШОВИ
ВОЛНИЙ, ИВАН АТАНАСОВ
БАРБАР, ОТОН ИГНАТОВИЧ
АНДОНОВА, АНА ТАНЕВА
ВИНАРОВА, НАДЯ (НАДЕЖДА) СИМЕОНОВА
ДЮЛГЕРОВА, АНАСТАСИЯ (СИЯ) ПЕШЕВА
БОРОЗАНОВ, БОРИС АВКСЕНТИЕВ
БОЖКОВ, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТРОВА, АНЕТА НИКОЛОВА
ВАЗОВ, ГЕОРГИ МИНЧОВ
БУРИЛКОВ, ДИМО ТОДОРОВ
ВАСИЛЕВ, ИВАН (Иван Василев Гайдаров)
ГИРГИНОВ, АЛЕКСАНДЪР ТАКЕВ
ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР АНАНИЕВ
ДАНЧОВ, ЮРДАН ИВАНОВ
ЗОГРАФОВ, БОРИС СТЕФАНОВ
ГОЧЕВ, ИВАН ТРАЯНОВ
ДАСКАЛОВ, РАЙКО ИВАНОВ
БУДЕВСКА, АДРИАНА КЪНЧЕВА
(Адриана Кънчева Будевска-Ганчева)
ДРАГИЕВ, ДИМИТЪР (Димитър Драгиев Колев)
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699К
700К
701К
703К
704К
712К
740К
742К
746К
747К
749К
751К
753К
756К
764К
765К
772К
779К
786К
788К
790К
806К
814К
815К
816К
819К
845К
850К
860К
861К
864К
865К
868К
871К
872К
878К
882К
888К

ЙОВЧЕВА, САНДА ТЕНЕВА
СЕМЕЕН ФОНД ГЕОРГИЕВИ, ЕВЛОГИ И ХРИСТО
ДИМИТРОВ, АСЕН СТАЛЕВ
ИКОНОМОВ, НИКОЛА ПЕТКОВ
ВЪЛЧАНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ
ГИДИКОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ
СЕМЕЕН ФОНД ДАНЧОВИ
ГАНДЕВА, СТЕФАНА ДОНЧЕВА
ВЪЛЧЕВ, БОРИС АНГЕЛОВ
АТАНАСОВ, ПАВЕЛ (Павел Атанасов Паскалев)
ДУШКОВ, АТАНАС ГАВРИЛОВ
ВЕТВИНОВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ
ГЪДУЛАРОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ
ВОЛЕН, ИЛИЯ (Марин Христов Стаменов)
ВАСИЛЕВ, ТРЪПКО (Тръпко Василев Наков)
ИВАНОВ, ЮРДАН МИРЧЕВ
БЕЗЕНШЕК, АНТОН ТОМА
АТАНАСОВ, СТОЯН (Стоян Атанасов Хаджистоянов))
БАЛАРЕВ, ХРИСТО ЦАНКОВ
ГЪЛЪБОВ, ТОДОР ХРИСТОВ
АРЪШЕВ, НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ
БАРУХ, АРМАНД САБАТ
ГОНЕВСКИ, ХРИСТО ИВАНОВ
ДОНЧЕВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
СЕМЕЕН ФОНД ДИМИТРОВИ, ПЕТЪР И МИЛА
АНДРЕЕВ, АЛЕКСАНДЪР (Александър Андреев Берхатлиев)
БАЙДАНОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ
БАЕВ, ХРИСТО КОЛЕВ
ИГНАТИЕВА, ВЕРА (Вера Игнатиева Кирова)
ГЕНОВСКИ, МИХАИЛ ПОПОВ
БРЪМБАРОВ, ХРИСТО ТАЧЕВ
ЗЛАТАРОВ, АСЕН ХРИСТОВ
ЗОГРАФОВ, ДРАГАН СТЕФАНОВ
БИОЛЧЕВ, АСЕН БОЯНОВ
ВУТИМСКИ, АЛЕКСАНДЪР (Александър Коцев Вутов)
ВЕШИН, ЯРОСЛАВ ФРАНТИШЕК
ВЪЛЕВ-БОСЯКА, МАТВЕЙ (Димитър Христов Вълев)
ДОГАНОВ, КОНСТАНТИН ТОДОРОВ
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891К
911К
912К
916К
917К
931К
932К
936К
937К
939К
944К
947К
948К
958К
959К
965К
971К
975К
989К
996К
999К
1003К
1005К
1006К
1010К
1014К
1018К
1021К
1023К
1024К
1025К
1029К
1031К
1032К
1033К
1035К
1036К
1039К
390

ДОБРИЧ, ЛАЗАР ИВАНОВ
ЙОРДАНОВ, ВЕЛИКО ВЪЛКОВ
ВЪЛЕВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ
ГЕОРГИЕВ, КОНСТАНТИН ТОДОРОВ
ЗЛАТАРЕВА, БИНКА МАНОЛОВА
ГЪЛЪБОВ, ГЪЛЪБ ДИМИТРОВ
АТАНАСОВ, ПЕТКО (Петко Атанасов Мавродиев)
ГЕОРГОВ, ИВАН АНДРЕЕВ
ДУДУЛОВ, АНАСТАС ПЕРИКЛИЕВ
АВРАМОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ
ГЕОРГИЕВ, АСЕН ИВАНОВ
ЗЛЪЧКИН, САВА СТОЯНОВ
ГОСПОДИНОВ, ПЕТЪР (ПЕЧО) ЦАНОВ
АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ГЕНОВСКА, ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА
ГЕРАСКОВ, МИХАИЛ БАЛЕВСКИ
ГЮЗЕЛЕВ, ИВАН НЕДЕВ
ДАЧОВ, АНАСТАС ПЕТРОВ
ЙОСИФ I, български екзарх (Лазар Йовчев)
ДЮГМЕДЖИЕВ, ЛЮБЕН ДИМИТРОВ
ДИМОВА, МАРИЯ КАМЕНОВА
ГЪРЧЕВ, ИВАН СЛАВОВ
ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ПЕНЧЕВ
БОЯДЖИЕВ, АНТО ИВАНОВ
ГЮЗЕЛЕВА, ОЛГА ИВАНОВА (Олга Иванова Орлова)
БОЛУТОВ, ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ
ГАНЧЕВ, БОРИС ВЕЛЕВ
ДОНЕВ, СТОЙЧО СЯРОВ
АМЗИН, МЛАДЕН АНГЕЛОВ
БОЖКОВ, ДИНО ИВАНОВ
ЗЛАТАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМПИЕВ
БУКОРЕЩЛИЕВА, ДОРА АНДРЕЕВА
ГИЦОВ, ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ВАШЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
БЕЛЧЕВ, ТОТЮ (Тотю Белчев Стоев)
ДЕЛЯНОВ, МИНЧО КОЛЕВ
БДИНЕЦ, АСЕН НЕНОВ (Асен Ненов Генов)
СЕМЕЕН ФОНД БОЯДЖИЕВИ, ИЛИЯ И ДАРИНА
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1044К
1049К
1055К
1058К
1083К
1085К
1091К
1092К
1093К
1098К
1102К
1104К
1105К
1108К
1110К
1112К
1113К
1114К
1115К
1116К
1122К
1123К
1124К
1125К
1130К
1133К
1137К
1138К
1148К
1153К
1155К
1194К
1206К
1208К
1213К
1217К
1220К
1243К

ЗИДАРОВ, НИКОЛА ИВАНОВ
АТАНАСОВА, РАЙНА М.
ГАНДЕВ, МЕТОДИ СТЕФАНОВ
ДИКИДЖИЕВА-ИВАНОВИЧ, АНКА ДИМИТРОВА
ГАНЕВ, СПИРИДОН РАЙЧЕВ
АЛЕКОВ, ПЕТЪР (Петър Алеков Диамандиев)
ГАВАЗОВ, ИЛИЯ ЦОНЕВ
ГРЕКОВ, СИМЕОН ИВАНОВИЧ
ЙОСИФОВА, АДЕЛА НИКОЛОВА
ДЯКОВА, МАРА БОГДАНОВА
АЛЕКСИЕВ, НИКОЛА БОГДАНОВ
БИЧЕВ, ПЕТЪР ПАНЕВ
ГОЛЕМАНОВ, АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ
АТАНАСОВ, ГРОЗЮ ДИКОВ
АТАНАСОВ, ДИМИТЪР (Димитър Атанасов Стригачев)
АРМЯНОВ, КОСТА КОСТОВ
АНГЕЛОВ, ВЪРБАН (Върбан Ангелов Попцветков)
ДОГАНОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ
ДОГАНОВ, КОНСТАНТИН ИВАНОВ
ДОГАНОВ, ТОДОР ХРИСТОВ
ДОРЕВ, ИВАН ВАСИЛЕВ
ЗАГОРСКИ, ПЕТЪР ЙОСИФОВ
ЗАГОРСКИ, ИВАН ЙОСИФОВ
ГОЛОСМАНОВ, ИВАН ИВАНОВ
ГЪРДЕВ, АТАНАС ГЕНОВ
БАЛТАДЖИЕВ, ГЪЧО ГЕНКОВ
БАЛАБАНОВ, НИКОЛА ТОДОРОВ
ВАНКОВ-КИРИАКИДЕ, ЛУКА ИВАНОВ
ДОБРЕВА, МАРИНА (Марина Добрева Димитрова)
АНДРЕЕВ, БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСИЕВ, РАЙКО НИКОЛОВ
ВАНКОВА, МАРИЯ ИВАНОВА
ЗЛАТЕВ, ТОДОР ХРИСТОВ
БОЙЧИНОВ, АСПАРУХ СТЕФАНОВ
БАЛЮЧЕВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ
ЖЕЧЕВ, ГЕОРГИ ТЕКЕЛИЕВ
БАКАЛОВ, ИВАН НИКОЛОВ
БЪРЗАКОВ, БОЯН ДИМИТРОВ
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1246К
1247К
1270К
1272К
1280К
1284К
1285К
1286К
1289К
1297К
1304К
1308К
1311К
1313К
1319К
1320К
1325К
1329К
1333К
1385К
1387К
1388К
1390К
1433К
1442К
1446К
1448К
1454К
1456К
1465К
1476К
1482К
1494К
1500К
1510К
1518К
1533К
1534К
392

ДОНЧЕВ, ТРИФОН (Трифон Дончев Гайдурков)
БОНЕВ, ЕСЮ (Есю Бонев Гетов)
ГАГОВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
ДИМЧЕВ, ХРИСТО НАУМОВ
ДАМЯНОВ, ИВАН СТАНЕВ
БОБЕВСКИ, ЛЮБОМИР ХАДЖИНИКОЛОВ
БОЯДЖИЕВ, АСЕН МАНОЛОВ
АФЕЯН, БОХОС БЕДРОС
ДАСКАЛОВ, АПОСТОЛ ТРИФОНОВ
ДИМИТРОВ, ТОДОР ХРИСТОВ
ГАНЕВ, СПАС РАЙЧЕВ
ГЕОРГИЕВ, АСЕН КАЛЕВ
БУРГУДЖИЕВА, МАРИЯ МАТЕЕВА
ДАМЯНОВ, ГЕОРГИ (Георги Дамянов Йотов)
ГЕОРГИЕВ, БОРИСЛАВ НИКОЛОВ
БОЖИНОВ, ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ
ЗАИМОВ, СТОЯН СТОЯНОВ
ЙОТОВ, ИВАН КОСТАДИНОВ
БУЮКЛИЙСКИ, КИРИЛ ЦЕНОВ
АЗМАНОВ, АСЕН ТОДОРОВ
ЗАГОРСКИ, БОЧО БОЧЕВ
АТАНАСОВА, ДАНКА АТАНАСОВА
ГОРБАНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ
БОРИНА, ХРИСТО (Христо Цанев Минев)
ГЛОБУКОВСКИ, НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ
ИВАНОВ, ДИКО ГЕЧЕВ
БАКЪРДЖИЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ЕЛМАЗОВА, НЕВЕНА АТАНАСОВА
ГАНЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ
БОТЕВ, ГЕОРГИ (Георги Ботев Нешев)
ДЖИДРОВ, ПЕТЪР СПИРИДОНОВ
СЕМЕЕН ФОНД БАЛАБАНОВИ, ИВАН И МАРИЯ
БОЖКОВ, ЛЮБЕН ИВАНОВ
ЙОНЧЕВ, ТОДОР (Тодор Йончев Тончев)
ЗАХАРИЕВ, ВАСИЛ (Васил Захариев Стоянов)
ДИМОВ, ИВАН ГОСПОДИНОВ
ДОРИЧ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ДЪНОВ, ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ
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1537К
1550К
1552К
1553К
1557К
1569К
1570К
1571К
1575К
1576К
1578К
1585К
1587К
1589К
1590К
1591К
1592К
1595К
1596К
1598К
1599К
1605К
1606К
1610К
1616К
1620К
1636К
1644К
1648К
1649К
1651К
1652К
1655К
1658К
1659К
1661К
1678К

БОЯДЖИЕВ, ЦВЕТАН ИЛИЕВ
ГУДЕВ, ПЕТЪР ТОДОРОВ
СЕМЕЕН ФОНД ДЕНКОВИ, НЕНКА И ГАВРИЛ
ЕВДОКИМОВ, АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ВАЗОВ, ВЛАДИМИР МИНЧОВ
ИЛКОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ
ГЕОРГИЕВ, НИКОЛА ИЛИЕВ
ИВАНЧОВ, ТОДОР
БОЖИКОВ, ДИМИТЪР
(Димитър Божиков Димитров-Билюкбашиев)
ЕМАНУИЛОВА, ВАСКА (Васка Емануилова Игова)
ГАВРИЛОВ, НИКОЛА НИКОЛОВ
ЙОЦОВ, ХРИСТО ИВАНОВ
ВЪРБАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ
ДЕНЕВ, БОРИС (Борис Денев Чоканов)
БУЮКЛИЕВА, НЕВЕНА СТОЯНОВА
АМПОВ, ХРИСТО КОСТАДИНОВ
ДИМИТРОВ, СТЕФАН (Стефан Димитров Попстефанов)
ВИНАРОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ЙОРДАНОВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ
ИКОНОМОВ, НИКОЛАЙ ИЛИЕВ
АНДОНОВ, ИВАН САВОВ
ВАСИЛЕВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ
АНТОНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ
БОБЧЕВ, ИЛИЯ САВОВ
ВЪЛКОВ, ИЛИЯ ИВАНОВ
ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ
АСЛАНЯН, ОНИК ОХАНЕС
БОГАТИНОВА, ДОНА АЛЕКСИЕВА
ИКОНОМОВА, ПЕНКА ГЕОРГИЕВА
ДУЧЕВСКИ, БОРИС ДУЧЕВ
ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
ДИМИТРОВА, АРИАДНА (Ариадна Димитрова Игнатова)
ВЕЛЕВ, ВЕЛЬО АНТОНОВ
ЗАХАРИЕВА, ЕЛКА ВАСИЛЕВА
ДЯКОВИЧ, ЦВЕТАНА ВЛАДИМИР
АРМЯНОВ, АТАНАС СТЕФАНОВ
ДАСКАЛОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ
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1679К
1680К
1684К
1688К
1697К
1703К
1709К
1714К
1720К
1721К
1724К
1728К
1729К
1731К
1740К
1746К
1747К
1751К
1752К
1753К
1754К
1766К
1769К
1770К
1771К
1775К
1776К
1777К
1781К
1784К
1785К
1786К
1798К
1801К
1806К
1811К
1815К
1816К
394

ГЕОРГИЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ
ВАСИЛИЕВ, АСЕН (Асен Василиев Петров)
БЪНКОВ, АНГЕЛ ИЛИЕВ
ДИМОВ, ИВАН (Иван Димов Вергилов)
ВЕЛИЧ, ЛЮБА (Люба Ангелова Величкова)
БЕЛОВ, СТЕФАН ПАНАЙОТОВ
ЙОРДАНОВ, ПЕТЪР (Петър Йорданов Петров)
ГРУЕВ, ГРУЙО ГЕНЧЕВ
ДИМИТРОВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ
ГАНЕВ, ИВАН ХРИСТОВ
ВЕЛЧЕВ, ДОЧО ТРИФОНОВ
ЗАНКОВ, АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ
ВОРОБЬОВА, АННА МИТРОФАНОВА
ГЕРАСИМОВ, ЕНЧО АТАНАСОВ
ЕНЧЕВА-ЙОЛОВСКА, МАНЯ РАДЕВА
ГАЛЧЕВ, АНГЕЛ ИЛИЙЧЕВ
ГЕРДЖИКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВ
ВАНКОВ, СИМЕОН НИКОЛОВ
ЗЛАТАРЕВА, ВЕРА ДИМИТРОВА
ГЪЛЪБОВ, КОНСТАНТИН СПАСОВ
ЙОЛОВСКИ, ДОЧО КОЛЕВ
ГРАШЕВ, МИЛАН С.
ДАСКАЛОВ, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
ЗАИМОВ, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ
ГАБЕ, ДОРА ПЕТРОВА
ИКОНОМОВА, НЕЙКА ТОДОРОВА
БАЛАБАНОВА, АНАСТАСИЯ ЯКИМОВА
ВЕЛИКОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ
ДЕЯНОВ, ИВАН ЛУКОВ
ЙОРДАНОВ, КАРЛ ДИМОВ
ГЕНАДИЕВА, ВАСИЛКА ПАВЛОВА
ГЕОРГИЕВ, БОРИС ХАРАЛАМПИЕВ
ДИМИТРИЕВ, СТАНЧО ДИМИТРОВ
ДУДУЛОВ, ДИМИТЪР ПЕРИКЛИЕВ
ВЕЗЕНКОВ, ЕСТО СТОЯНОВ
БУЮКЛИЕВ, ПЕТКО ПЕТКОВ
ГЕОРГИЕВ, КОСТА (Константин Георгиев Костов)
ВАСИЛЕВ-ЗАГОРИЧАНИН, СПИРО МОРЕОВ
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1817К
1824К
1828К
1829К
1830К
1839К
1842К
1843К
1859К
1863К
1864К
1867К
1870К
1872К
1880К
1886К
1887К
1888К
1896К
1898К
1905К
1912К
1914К
1919К
1921К
1926К
1930К
1933К
1935К
1936К
1938К
1939К
1953К
1960К
1967К
1979К
1985К

ДЯКОВИЧ, АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ
ДЖИКОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ
РОДОВ ФОНД ДИМКОВИ
ДОЧКОВ, СТРАШИМИР ИВАНОВ
БОЯДЖИЕВ, КОЦЕ НИКОЛОВ (ДИНКАТА)
ГЕТМАН, АЛЕКСАНДЪР (Александър Панов Гетов)
СЕМЕЕН ФОНД БАКАЛОВИ, СТЕФАНА И ГЕОРГИ
ИЛИЕВ, АТАНАС АТАНАСОВ
БАЛКАНСКИ, НЕНКО ДИМИТРОВ
ГЕОРГИЕВ, АНДРЕЙ РАДЕВ
БЕРЗИН, РОБЕРТ ЮРИЕВИЧ
ДИМОВ, ЯНКО ЛАЗОВ
ЗЛАТАРОВ, ЛЮБЕН СТОЯНОВ
ДРУМЕВ, МАРИН ДРУМЕВ
ГЕШОВ, ИВАН СТЕФАНОВ
БАЛАБАНОВ, КРУМ ЯКИМОВ
АНАСТАСОВ, ЮРДАН КОНСТАНТИНОВ
ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА, ВЛАДИМИР
(Владимир Димитров Поппетров)
БОБОШЕВСКИ, ЦВЯТКО ПЕТРОВ
РОДОВ ФОНД ДУМБАЛАКОВИ
ДРАГАНОВ, ЯНКО ДРАГАНОВ
ГОЦЕВ, ТОШО (Тодор Гоцев Стоянов)
ГЕВРЕНОВ, ИВАН СЛАВОВ
ЗИДАРОВ, КАМЕН (Тодор Събев Манев)
ГАНДЕВ, ХРИСТО НИКОЛОВ
БОЙЧЕВ, ДИМО (Димо Бойчев Сираков)
ЕВСТАТИЕВ, КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДРОВ, ТОДОР (Тодор Александров Попорушев)
БАЖДАРОВ, ГЕОРГИ ДИМКОВ
БЕЛЕЖКОВ, ИВАН
ДЕЛЧЕВ, ГЕОРГИ (ГОЦЕ) НИКОЛОВ
ЗОГРАФОВ, НИКОЛА ПЕТРОВ
ГРУЕВ, ДАМЯН (ДАМЕ) ЙОВАНОВ
ВЕЛЕВ, СПИРИДОН Д.
БОШНАКОВ, БОРИС НАУМОВ
ГЕОРГИЕВ, ЛЮБЕН ТОМОВ
ВЛАДИГЕРОВ, ТОДОР АНДРЕЕВ
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1987К
1991К
1997К
2001К
2006К
2015К
2018К
2028К
2038К
2042К
2054К
2055К
2078К
2086К
2091К

ДИНЕКОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ
БОСЕВ, АСЕН ИВАНОВ
БРАТАНОВ, ДИМИТЪР ЦОЧЕВ
ДИМИТРОВ-РУДАР, ПЕТЪР (Петър Димитров Келов)
ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ
ГАНЧЕВА, НЕВЕНА ДИМИТРОВА
БОРШУКОВ, ГЕОРГИ ЕНЕВ
ДАЙСКИ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ
АНАСТАСОВ, АНАСТАС ХРИСТОВ
ВАСИЛЕВА, ВЕСЕЛА ГРИГОРОВА
ИВАНОВ, МИХАИЛ (Михаил Иванов Стоянов)
БРАШОВАНОВ, СТОЯН КОСТОВ
ЙОРДАНОВ, ТОДОР АНТОНОВ
ГОСПОДИНОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ
ГРОЗЕВ, ИВАН

ФОНДОВЕ С ИНДЕКС „А“
28А
41А
57А
58А
61А
76А
83А
84А
85А
93А
102А
104А
106А
108А
112А
115А
119А
125А
141А
396

ВЪЛЧАНОВ, ВАСИЛ ПЕТКОВ
ЖЕЧЕВ, ПАВЕЛ ДИМИТРОВ
ДЕЛИБАШЕВ, АТАНАС ХРИСТОВ
ВАСИЛЬОВ, ИВАН ЦОКОВ
ГАДЖАЛСКИ, ИЛИЯ ЦАНОВ
БАЛУШЕВ, БАЛУШ ЕНЧЕВ
БЕЛОПИТОВ, НИКОЛА РАЙКОВ
ЗАГОРЧЕВ, БОРИС НИКОЛОВ
БАЛТАДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
ИВАНОВ, ДИКО ГЕЧЕВ
ВЪРБАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ
ДЕЛИБАШЕВА, РАЙНА ДИМИТРОВА
ЖЕЛЯЗКОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ
ДАМЯНОВ, ИВАН СТАНЕВ
БЕШКОВ, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
ГЕНОВ, ГЕНО ИВАНОВ
ГАНЧЕВ, ИВАН (Иван Ганчев Попов)
ЗИКОЛОВА, СВЕТЛАНА СТОЯНОВА
ИВАНОВ, САЗДО (Саздо Иванов Тричков)
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149А
165А
175А
178А
183А
208А
215А
236А

АНГЕЛОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ
ИКОНОМОВ, ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ
ИЛЧЕВ, СЕРАФИМ ЛЮБОМИРОВ
ДИНКОВ, НИКОЛАЙ МАНОЛОВ
ЕТИМОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ
ГРЪНЧАРОВ, ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
БАЛЧЕВ, ТОДОР (Тодор Балчев Тошев)
СЕМЕЕН ФОНД АНГЕЛОВИ, АНГЕЛ И ИВЕТА
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СПИСЪК
на неанотираните фондове
А
АБАДЖИЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ – Ф. 1973К
АГУРА, ГЕОРГИ В. – Ф. 1875К
АНГЕЛОВ, СТОЯН ИЛИЕВ – Ф. 811К
АНДРЕЙЧИН, ИВАН СТОЯНОВ – Ф. 404К
АРШИНКОВ, СТОЯН ИВАНОВ – Ф. 1929К
АТАНАСОВ, АТАНАС СТАТКОВ – Ф. 1623К
АТАНАСОВ, ГЕОРГИ-МАЕСТРО – Ф. 23К
АТАНАСОВ, ПЕТКО КАЛУШЕВ – Ф. 1710К
АЯНОВ, МАНОЛ АТАНАСОВ – Ф. 758
Б
БАДЕВ, ЙОРДАН АНТОНОВ – Ф. 57К
БЕЛОВЕЖДОВ, НИКОЛА ИЛИЕВ – Ф. 1706К
БЕНЕВ, ГЕОРГИ – Ф. 1479К
БОГДАНОВ, ИВАН – Ф. 1554К
БОЕВ, БОЯН ДИМИТРОВ – Ф. 1911К
БУРОВ, ХАРАЛАМБИ АТАНАСОВ. – Ф. 1992К
БУЧУКОВ, ХРИСТО АПОСТОЛОВ – Ф. 2083К
В
ВАСИЛЕВ, ОРЛИН (Христо Петков Василев) – Ф. 82К
ВАСИЛЕВА, ЛИЛИЯ АТАНАСОВА – Ф. 999
ВЛАДИГЕРОВ, ГЕОРГИ – Ф. 1622К
ВЪЛЧОВ, ДАМЯН ЦЕКОВ – Ф. 83К
Г
ГЕВРЕНОВА, ЛИЛЯНА ИВАНОВА – Ф. 1196
ГЕНАДИЕВ, АСЕН ПАВЛОВ – Ф. 2039К
ГЕНЧЕВ, МЛАДЕН СПАСОВ – Ф. 1261
ГЕОРГИЕВ, ЖЕКО (Ж. Г. Хаджипанайотов) – Ф. 1889К
ГЕОРГИЕВ, МЛАДЕН ДИМИТРОВ – Ф. 877
ГЕРГАНОВА, ПЕТЯ – Ф. 1514К
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ГЕРОВ, АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ – Ф. 70К
ГОНЧАРОВ, ДИМИТЪР – Ф. 1793К
ГЪЛЪБОВ, ИВАН ПЕТКОВ – Ф. 1836К
Д
ДАКОВСКИ, ДАКО ГЕОРГИЕВ – Ф. 458
ДАЛЧЕВ, АТАНАС ХРИСТОВ – Ф. 103К
ДАСКАЛОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – Ф. 483К
ДЕЧЕВ, ДАНАИЛ НЕДЕВ – Ф. 991К
ДЖАГАРОВА, ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА – Ф. 210А
ДИМИТРОВА, ИВАНКА СТОЙКОВА – Ф. 2088К
ДОБРЕВА, НАДЕЖДА – Ф. 1187К
ДОЧЕВ, МОМЧО ЙОНЕВСКИ – Ф. 1383К
ДУБРАВСКИ, ПЕТЪР СИМЕОНОВ – Ф. 1211К
ДУМЕВ, ВЕЛКО ПЕТРОВ – Ф. 2111К
ДЯНКОВ, ДИМИТЪР КЪНЧЕВ-НЕСРЕТНИК – Ф. 1277К
Е
ЕРЕНБУРГ, ИЛЯ ГРИГОРИЕВИЧ – Ф. 107К
Ж
ЖЕКОВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ – Ф. 1961К
З
ЗАГОРЧИНОВ, СТОЯН ПАВЛОВ – Ф. 106К
ЗЛАТАРЕВИ, МАРИЯ И ДИМИТЪР – Ф. 1117К
ЗЛАТАРСКИ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ – Ф. 1834К
ЗЛАТЕВ, НИКОЛА ЯНАКИЕВ – Ф. 1572К
И
ИВАНОВ, БОРИСЛАВ АТАНАСОВ – Ф. 1362
ИВАНОВ, ЦВЕТИ СЛАВЧЕВ – Ф. 1051
Й
ЙОЦОВ, ДИМИТЪР НЕШОВ – Ф. 1584К
ЙОЦОВА, ЛЮБА ИВАНОВА – Ф. 1101К
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А
АБРАШЕВ, ГЕОРГИ ВЛАЙКОВ – Ф. 1363
АВРАМОВ, ИВАН НИКОЛОВ – Ф. 242А
АЛЕКСАНДРОВ, ЕМИЛ АНГЕЛОВ – Ф. 1169
АЛЕКСИЕВ, МИХАИЛ СТОЙКОВ – Ф. 1397
АЛТЪНКОВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ – Ф. 1374
АНАСТАСОВ, ХРИСТО НИКОЛОВ – Ф. 2002К
АНГЕЛОВ, ДИМО (Д. А. Димов) – Ф. 209А
АНЕВ, ЦВЕТКО СТОИЦЕВ – Ф. 2052К
АРНАУДОВ, ДИМИТЪР ГРУДОВ – Ф. 1191
АФАНАСИЕВА-КОЛЕВА, АНТОНИНА – Ф. 2067К
Б
БАБЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ – Ф. 87К
БАЙЧЕВ, ИЛИЯ ДОНЧЕВ – Ф. 2008К
БАЛТОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – Ф. 1998К
БАНЧЕВ, МИНЧО МИТЕВ – Ф. 1143
БЕЛЯВСКИ, ВЛАДИМИР НИКОЛОВ – Ф. 1723К
БЕНАТОВА, ШЕЛИ САМУИЛОВА – Ф. 225А
БОЖИЛОВ, БОЖИЛ МАТЕВ – Ф. 875
БОЖИНОВА, БЛАГОРОДНА – Ф. 2074К
БОРШУКОВ, ЕНЬО ИВАНОВ – Ф. 2064К
БОЧЕВ, БОЧО ИЛИЕВ – Ф. 947
РОДОВ ФОНД БОЧЕВИ – Ф. 1381
СЕМЕЕН ФОНД БОЧЕВИ, НИКОЛА И ОЛГА – Ф. 2118К
БОЯДЖИЕВ, ИВАН ГРИГОРОВ – Ф. 1030К
БОЯДЖИЕВ, ИВАН КИРОВ – Ф. 1970К
БОЯНОВ, СЛАВИ ИВАНОВ – Ф. 1033
В
ВАЗОВ, БОРИС МИНЧОВ – Ф. 2087К
ВАЗОВА-НИКОЛОВА, БИНКА БОРИСОВА – Ф. 1347
ВАКАРЕЛСКИ, ХРИСТО – Ф. 2072К
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ВАСИЛЕ, ХРИСТУ (Васил Николов Христов) – Ф. 1233К
ВАСИЛЕВ, ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ – Ф. 885
ВАСИЛЕВА, ЦВЕТА МЕТОДИЕВА – Ф. 737
ВАЧОВИ, ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН – Ф. 2082К
ВЕКОВ, АНГЕЛ ХРИСТОВ – Ф. 1188
ВЕЛЕВ, ДИМО (Д. В. Филев) – Ф. 193А
ВЕЛЕВА, МАРИЯ НИКОЛОВА – Ф. 1404
ВЕЛИНОВА, ЛИЛЯНА ИВАНОВА – Ф. 1221
ВЕРБЕВА, ВАЛЯ (Василка-Валентина) – Ф. 1354
ВИНАРОВ, ИВАН ЦОЛОВ – Ф. 498
ВОДЕНИЧАРОВ, ПИРИН ИЛИЕВ – Ф. 228А
ВРАЧЕВ, ИВАН ГАНЧЕВ – Ф. 934
ВЪЛЧАНОВ (ХАДЖИВЪЛЧАНОВ), ВЪЛЧАН ХРИСТОВ – Ф. 1228
ВЪЛЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР СПИРИДОНОВ – Ф. 1807К
ВЪЛЧЕВ, ВЕЛИЧКО (В. В. Величков) – Ф. 1980К
Г
ГАЙДАРОВ, НИКОЛА МАРТИНОВ – Ф. 203А
ГАЙДАРОВ, НИКОЛА СТОЯНОВ – Ф. 1068
ГАЛЧЕВ, ИЛИЯ АНГЕЛОВ – Ф. 2105К
ГЕНЕВ, ХРИСТО АНТОНОВ – Ф. 816
ГЕНОВ, ПАНТАЛЕЙ АЛЕКОВ – Ф. 1629К
ГЕНОВА, МАРИЯ ГРИГОРОВА – Ф. 1035
ГЕНОВСКИ, ХРИСТО ЦОЛОВ – Ф. 930
ГЕОРГИЕВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ – Ф. 2106К
ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ПАВЛОВ – Ф. 935
ГЕОРГИЕВ, МИХАИЛ – Ф. 993К
ГЕОРГИЕВА, ЕМИЛИЯ ИВАНОВА – Ф. 1996К
ГЕРОВ, НАЙДЕН ЕВЛОГИЕВ – Ф. 1262
ГОЛОВИЧ, ХАНС (ЙОХАН) – Ф. 1520К
ГОРАНОВ, НАЧО ДЕНКОВ – Ф. 185А
ГОРОВ, ХРИСТО МАРИНОВ – Ф. 932
СЕМЕЕН ФОНД ГОШЕВИ, ИВАН И КИНА – Ф. 2013К
ГРИГОРОВ, ЛЮБОМИР МИРКОВ – Ф. 917
ГРУДЕВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ – Ф. 983
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Д
СЕМЕЕН ФОНД ДАМЯНОВИ, РАЙКО И ВЕРА – Ф. 2077К
ДАНОВ, ХРИСТО МИЛОШЕВ – Ф. 2102К
ДАНОВСКИ, ПЕТЪР ИЛИЕВ – Ф. 174А
ДАФИНОВ, ЗДРАВКО НЕДЕЛКОВ – Ф. 1161
ДЕМИРЕВ, ЙОРДАН ИЛИЕВ – Ф. 995
СЕМЕЕН ФОНД ДЕМИРЕВИ – Ф. 2035К
ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ – Ф. 1901К
ДИМИТРОВ, НИКОЛА (Н. Д. Попстефанов) – Ф. 1831К
ДИМИТРОВ, ТЕОДОР ДЕЛЧЕВ – Ф. 1405
ДИМИТРОВ, ЦВЕТАН НИКОЛОВ – Ф. 1541К
ДИЧЕВА, ЛИЛЯНА ПЕНЧЕВА – Ф. 1364
ДОЙНОВ, ДОЙНО ХРИСТОСКОВ – Ф. 1366
ДРАНДАРЕВСКИ, МИНЧО ПЕТРОВ – Ф. 2112К
ДУБОВИК, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – Ф. 188А
ДУПАРИНОВА, МАРГАРИТА – Ф. 591
Е
ЕНЧЕВА, ЛЮБА АТАНАСОВА – Ф. 1146
ЕСКЕНАЗИ, ИЛКО МОИС – Ф. 1160
Ж
ЖАБЛЕНСКА, ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА – ф. 1422
З
ЗАИМОВ, ЙОРДАН ДИМОВ – Ф. 1352
ЗАХАРИЕВ, ЗАХАРИ СИМЕОНОВ – Ф. 927
ЗАЯКОВ, МИНЧО ДИМИТРОВ – Ф. 1719К
ЗЕХИРЕВА, КАТЯ ДИМИТРОВА – Ф. 1333
ЗИДАРОВ, КОНСТАНТИН НИКОЛОВ – Ф. 2070К
ЗУРЛОВ, ИВАН НИКОЛОВ – Ф. 940
И
ИВАНЕНКО, ОКСАНА – Ф. 50К
ИВАНОВ, ДОБРИ ПЕТКОВ – Ф. 1150
ИВАНОВ, ИВАН ГОСПОДИНОВ – Ф. 1410
ИВАНОВ, ИВАН ДИМИТРОВ – Ф. 916
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СЕМЕЕН ФОНД ИВАНОВИ, РАДКА И ВИЧО – Ф. 920
ИГНАТОВ, КИРИЛ – Ф. 1154
ИКОНОМОВИ, ТАНЯ И ПЕТКО НИКОЛОВИ – Ф. 1966К
ИЛИЕВ, НИКОЛА СТОЯНОВ – Ф. 817
ИСАЕВА, ЛЮДМИЛА АНТОНОВА – Ф. 1990К
Й
ЙОРДАНОВ, АСЕН ХРИСТОВ – Ф. 1819К
ЙОРДАНОВ, МИХАИЛ ДИМИТРОВ – Ф. 2113К
ЙОСИФОВ, ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ – Ф. 696К, Ф. 1090
ЙОСИФЧЕВ, ИВАН АНДРОНИКОВ – Ф. 2119К
ЙОЧКОВ, НАУМ – Ф. 2043К
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с постъпления в други архиви

АЛЕКСАНДРОВ, ТОДОР (Т. А. Попорушев) – НБКМ–БИА, Ф. 405
АЛЕКСИЕВ, НИКОЛА БОГДАНОВ – ТДА – Монтана, ЧП 225Б
АЛЕКСИЕВ, РАЙКО НИКОЛОВ – ТДА – Пазарджик, Ф. 561К
АТАНАСОВ, ПАВЕЛ (П. А. Паскалев) – ТДА – Добрич, Ф. 305К
БАЛАБАНОВ, КРУМ ЯКИМОВ – ТДА – София, Ф. 2458
СЕМЕЕН ФОНД БАЛТАДЖИЕВИ, ЗЛАТКА И АЛЕКСАНДЪР – ТДА – Варна,
Ф. 85А
БЕЛЕЖКОВ, ИВАН – НБКМ–БИА, Ф. 785
БЕЛОПИТОВ, НИКОЛА РАЙКОВ – ТДА – Пазарджик, ЧП 659
БЕЛЧЕВА, МАРА АНГЕЛОВА – НБКМ–БИА, Ф. 157
БОБЕВСКИ, ЛЮБОМИР ХАДЖИНИКОЛОВ – НБКМ–БИА, Ф. 690
БОЖИКОВ, ДИМИТЪР (Д. Б. Димитров-Билюкбашиев) – НБКМ–БИА, Ф. 826
БОЙЧЕВ, ДИМО (Д. Б. Пенев) – НБКМ–БИА, Ф. 618
БОЙЧЕВ, ДИМО (Д. Б. Сираков) – ТДА – Сливен, Ф. 382К
БОСЕВ, АСЕН ИВАНОВ – ТДА – Плевен, Ф. 681
БОЯДЖИЕВ, КЛИМЕНТ ЕФТИМОВ – НБКМ–БИА, Ф. 540
БУДЕВСКА, АДРИАНА КЪНЧЕВА (Адр. Кънчева Будевска-Ганчева) – ТДА –
Добрич, ЧП 114
ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР МАТЕЕВ – НБКМ–БИА, Ф. 861
ВАСИЛЕВ, СЛАВЕЙКО ЛАЗАРОВ – ТДА – Пазарджик, ЧП 595.
ВАСИЛЕВА, ВЕСЕЛА ГРИГОРОВА – НЛМ, Инв. № А1047–1057/1982 г.
ВАСИЛЬОВ, ТОМА ЦОКОВ – НБКМ–БИА, Ф. 177
ВЕЛЕВ, ВЕЛЬО АНТОНОВ – ТДА – Перник, Ф. 1138
ВЕЛИКОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ – ТДА – Търговище, Ф. 1100.
ВЕЛИЧ, ЛЮБА (Л. Ангелова Величкова) – ТДА – Търговище ЧП 344
ВЕЛЧЕВ, ВЕЛЧО ТОДОРОВ – ТДА – Пазарджик, ЧП 385.
ВЛАДИГЕРОВ, ПАНЧО ХАРАЛАНОВ – ТДА – Шумен, ЧП Х 44.
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ВУТИМСКИ, АЛЕКСАНДЪР (Ал. Коцев Вутов) – НБКМ–БИА, Ф. 490
ВЪРБЕНОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ – ТДА – Плевен, Ф. 376К
ГЕНАДИЕВ, ПАВЕЛ ИВАНОВ – НБКМ–БИА, Ф. 551
ГЕОРГИЕВ, АСЕН ИВАНОВ – ТДА – Монтана, ЧП 369Б
ГЕОРГИЕВИ, ЕВЛОГИ И ХРИСТО – СЕМЕЕН ФОНД – НБКМ–БИА, Ф. 7;
НА–БАН, Ф. 34К
ГЕТМАН, АЛЕКСАНДЪР (Ал. Панов Гетов) – ТДА – Плевен, Ф. 611
СЕМЕЕН ФОНД ГЕШОВИ – НБКМ–БИА, Ф. 272
ГИДИКОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ – ТДА – Сливен, Ф. 384
ГРЕКОВ, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ – НБКМ–БИА, Ф. 162
ДЕБЕЛЯНОВ, ДИМЧО (ДИНЧО) ВЕЛЬОВ – НБКМ–БИА, Ф. 635
ДЕЛЧЕВ, ГЕОРГИ (ГОЦЕ) НИКОЛОВ – НБКМ–БИА, Ф. 835
ДЖИКОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – НБКМ–БИА, Ф. 852
ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА, ВЛАДИМИР (Вл. Д. Поппетров) – ТДА – Кюстендил,
Ф. 303К
РОДОВ ФОНД ДИМКОВИ – ТДА – Благоевград, Ф. 369К
ДИМОВ, ВЕРГИЛ (В. Д. Вергилов) – ТДА – Търговище, ЧП 1265
ДИМЧЕВ, ХРИСТО НАУМОВ – ТДА – Кюстендил, Ф. 175К
ДОГАНОВ, ТОДОР ХРИСТОВ – НБКМ–БИА, Ф. 592
ДРАГОЙЧЕВА, ЦОЛА НИНЧЕВА – ТДА – Пазарджик, ЧП 431; ТДА – Монтана,
ЧП 327Б
ЕВСТАТИЕВА, АДЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА – ТДА – Видин, Ф. 954
ЖЕКОВ, НИКОЛА ТОДОРОВ – НБКМ–БИА, Ф. 311
ЖИВКОВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ – НБКМ–БИА, Ф. 320
ЗАИМОВ, СТОЯН СТОЯНОВ – НБКМ–БИА, Ф. 93
ЗОГРАФОВ, НИКОЛА ПЕТРОВ – НБКМ–БИА, Ф. 23
ИВАНОВ, ЮРДАН МИРЧЕВ – НБКМ–БИА, Ф. 186
ИСАЕВ, МЛАДЕН (Мл. Ис. Младенов) – НБКМ–БИА, Ф. 441
ЙОНЧЕВ, ТОДОР (Т. Й. Тончев) – ТДА – Монтана, ЧП 51
ЙОРДАНОВ, ВЕЛИКО ВЪЛКОВ – НБКМ–БИА, Ф. 341
ЙОСИФ I, БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ – НБКМ–БИА, Ф. 360; НБИВ – Пловдив, Ф. 48
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ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
А
Абисиния (Етиопия) – 290
Авли-кьой (Живково), с., Софийско –
320
Австралия – 35, 36, 54
Австрия – 20, 28, 44, 67, 82, 89, 128,
129, 168, 178, 264, 288, 29 , 295, 331
Австро-Унгария – 69, 142, 201, 325,
350, 351, 375
Аджар (Свежен), с. Пловдивско – 155
Азия – 36, 118, 279
Айова, САЩ – 359
Айрене, с., Пловдивско – 127
Айтос – 197, 344, 362
Албания – 42, 47, 53, 128, 160, 201,
215, 297
Александрия – 160, 161
Алжир – 331
Алпи – 72
Алфатар, с. (дн. гр.) – 161
Америка – 35, 36, 70, 147, 149, 183,
205, 211, 241, 279, 343, 369
Америка, Южна – 147, 149, 183, 211
Амстердам – 56, 353, 363
Анадола – 338
Англия – 42, 54, 145, 203, 205, 216,
232, 236, 254, 272, 279, 290
Анкара – 28, 38, 224, 236
Анхиало (Поморие) – 20, 233
Араповски манастир – 239, 360
Арбанаси, с., Великотърновско – 172,
367
Аргана Мадени, Турция – 282
Ардино – 86
Аржентина – 112, 211, 347
Арменово, с., Леринско – 217
Асеновград (вж. и Станимака) – 72,
233
Асеновградско – 83, 141
406

Асеновица, р. – 167
Атина – 46, 49, 204, 230, 234, 286,
363, 368
Афтане (Недялско), с., Ямболско – 48
Ахъчелебийска каза – 231
Б
Бавария – 168
Базел – 237
Баку – 156
Балкани – вж. Балкански полуостров
Балкански полуостров – 33, 42, 89,
93, 121, 125, 201, 251, 289, 315, 339,
351, 375
Балчик – 62, 91, 93, 208, 320
Балювица, с., Монтанско – 362
Банат – 360
Баница, с., Серско – 246
Банкя – 26, 93
Банско – 101, 246
Баня, с., Благоевградско – 103
Бари – 143, 144
Батак, язовир – 65
Батемберг (Благоево), с., Разградско – 94
Бачковски манастир – 233, 328, 342
Башкирия – 195
Бебек, кв. на Цариград – 205
Беброво, с., Великотърновско – 253
Бега, с., Пещерско – 93
Беглеж, с., Плевенско – 199
Бежаново, с., Ловешко – 346
Белгия – 49, 53, 54, 62, 106, 154, 163,
169, 173, 184, 238, 272, 353, 375
Белград – 39, 44, 49, 84, 85, 86, 138,
178, 180, 191, 211, 228, 287, 363, 369
Белене, о. – 103, 202, 364
Белово – 239
Белоградчик – 64, 257, 264, 293, 308
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Белоградчишко – 130, 342
Белорусия, Западна – 339
Бердянски уезд – 218, 219
Бердянск, Украйна – 218
Берковица – 22, 129, 180, 197, 281,
340, 362
Берковска околия – 361
Берковско – 130
Берлин – 19, 23, 27, 31, 34, 35, 41, 42,
47, 50, 57, 70, 82, 86, 89, 92, 104, 105,
107, 111, 112, 125, 144, 145, 149, 156,
157, 159, 161, 180, 181, 201, 209,
216, 228, 237, 238, 241, 242, 243,
244, 250, 262, 269, 270, 289, 290,
316, 321, 322, 328, 332, 338, 339,
348, 352, 359, 364
Берн – 53, 180, 201, 214, 215
Берхем, Франция – 173
Бесарабия – 101, 218, 219, 271, 302
Бистрица, с., Софийско – 24
Битолска област – 59
Битолско – 19, 222
Битоля – 53, 80, 130, 174, 186, 187, 191,
197, 222, 232, 234, 286, 289, 342, 344
Благоевград (вж. и Горна Джумая) –
367
Благоевградско – 84, 93, 103, 121,
250, 284
Благоево, Коми АССР – 250
Блатешница, с. Пернишко – 28
Бобошево, с., (дн. гр.) – 258
Богодухов, Украйна – 133
Богослов, с., Кюстендилско – 269
Божурище, с., Софийско – 185
Болград, Украйна – 119, 219
Болоня – 268
Бордо – 260
Борисовград (Първомай, вж. и Хаджи
Елес) – 26
Борисово, с., Търговищко – 136
Борущица, с., Старозагорско – 239
Босна – 89
Ботевград (вж. и Орхание) – 172, 326

Ботевградско – 94
Бразилия – 37, 49, 104, 149, 181
Браила – 163, 231, 323, 350
Братислава – 136, 152, 373
Брауншвайг, Германия – 168, 298
Брезник – 180
Брезнишко – 130
Бреслау (дн. Вроцлав в Полша) – 82,
171, 195, 271, 305, 321
Бриар, Франция – 66
Бродилово, с., Бургаско – 105
Брюксел – 27, 53, 104, 173, 205, 223,
295
Бугарени, с., – 149
Будапеща – 31, 53, 82, 184, 200, 209,
262, 263, 305, 308, 310, 331, 337, 359
Буенос Айрес – 112, 152, 211
Бузлуджа, вр. – 95
Буковина – 302
Буковье, с., Щирия, Австро-Унгария
(дн. в Словения) – 69
Букурещ – 42, 69, 92, 124, 136, 145,
146, 166, 167, 192, 193, 203, 230,
231, 240, 254, 258, 261, 288, 325,
338, 339, 340
Бунар Хисар, с., Лозенградско – 84
Бургас – 21, 41, 67, 86, 121, 146, 159,
187, 196, 218, 224, 240, 244, 267,
286, 313, 314, 324, 325, 350, 354,
356, 362, 367
Бургаска околия – 365
Бургаски залив – 254
Бургаски окръг – 150, 233
Бургаско – 101, 105, 318, 324
България – 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31,
34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 51,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81,
82, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 100, 102,
103, 106, 110, 111, 112, 118, 119, 121,
123, 124, 125, 126, 127, 130, 131,
132, 133, 135, 137, 138, 140, 141,
143, 144, 146, 154, 155, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 168,
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169, 170, 172, 174, 175, 177, 181,
182, 183, 185, 186, 192, 193, 195,
198, 200, 201, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 223, 224, 225, 226,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
242, 243, 245, 247, 251, 252, 257,
261, 263, 266, 271, 272, 273, 275,
276, 279, 285, 286, 288, 290, 291,
292, 293, 295, 297, 298, 300, 302,
303, 304, 305, 306, 308, 309, 313,
315, 316, 318, 324, 325, 329, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 338, 339,
340, 341, 343, 344, 347, 348, 349,
350, 351, 356, 360, 361, 363, 364,
366, 368, 369, 370, 371, 374, 375, 376
България, Западна – 101
България, Северна – 204, 245, 252
България, Северозападна – 165, 211
България, Югозападна – 245, 284
България, Южна – 193, 204, 280
Българска Морава, р. – 254
Бърдарски геран, с., Врачанско – 221
Бърно, Чехия – 157, 171, 255, 260
Бъфало – 36
Бяла, гр., Русенско – 92, 93
Бяла Слатина – 121, 292, 362
Бяла Черква – 163, 241
Бяло море – 124
В
Вагенинген, Холандия – 41, 42
Ваймар – 167, 305
Вакарел, с., Софийско – 171, 220
Варна – 20, 41, 47, 51, 52, 55, 61, 63,
67, 76, 77, 78, 82, 86, 88, 91, 102, 105,
113, 130, 133, 134, 147, 158, 164, 171,
172, 174, 181, 182, 199, 203, 208,
212, 220, 221, 242, 244, 268, 278,
281, 301, 311, 313, 323, 324, 338,
339, 354, 361, 363
Варненско – 119, 126, 147, 281, 284,
300, 312
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Варшава – 68, 108, 153, 156, 163, 177,
178, 273, 279, 328, 373
Василиковска околия – 105
Вашингтон – 291
Велес – 193, 201, 261, 297, 368
Велешко – 296, 346
Великобритания – 42, 60, 209, 251,
343, 351, 369
Велико Търново (вж. и Търново) – 36,
55, 75, 153, 155, 159, 165, 166, 169,
172, 182, 190, 194, 212, 219, 228,
239, 244, 248, 276, 278, 319, 331,
340, 351, 361, 367, 373
Великотърновско (вж. и Търновско) –
28, 56, 139, 163, 248, 253, 283, 286,
331
Венеция, Италия – 110, 133, 166, 181,
248, 278
Венковец, с., Софийско – 140, 141
Верона, Италия – 110
Ветрен, с., Кюстендилско – 304
Видин – 44, 64, 68, 78, 86, 90, 162, 163,
207, 212, 308, 313, 340
Видинско – 41, 365
Виена – 21, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
42, 44, 47, 49, 60, 67, 82, 83, 88, 91,
96, 124, 128, 129, 136, 137, 156, 158,
170, 201, 202, 220, 222, 229, 230,
231, 232, 234, 239, 240, 252, 253,
261, 270, 271, 278, 279, 290, 291,
307, 312, 316, 317, 321, 328, 334,
337, 338, 343, 352, 354, 357, 358,
369, 370, 372, 373, 376
Виетнам – 29, 199, 200, 236, 276
Визенско – 198
Витоша – 245
Владая, с., Софийско – 242
Влашко – 89
Воден, с., Разградско – 49
Вола, вр. – 139
Вологодска губерния, Русия – 209
Воронеж, Русия – 47
Вране, Сърбия – 142
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Враца – 48, 60, 80, 99, 100, 115, 190,
261, 280, 293, 309, 320, 362, 373,
374, 375
Врачански окръг – 364
Врачанско – 96, 130, 173, 216, 221, 235
Врачеш, с., Софийско – 35
Вроцлав – 349
Вуковар, Хърватия – 360
Върбовка, с., Великотърновско – 139
Вършец – 258
Г
Габарево, с., Старозагорско – 50
Габаре, с., Врачанско – 235
Габрово – 93, 117, 132, 160, 229, 247,
262, 280, 325, 350
Габровски окръг – 95
Габровско – 193, 211, 247, 267, 284,
371
Гаганица, с., Монтанско – 186
Галац, Румъния – 192
Галиполи – 76
Ганд – 154, 163, 238, 353
Гданск – 54, 73
ГДР (вж. и Германия) – 46, 54, 70, 139,
168, 178, 200, 209, 261, 347, 349
Генуа – 368
Гера, Германия – 260
Герлово – 194
Герловска нахия – 194
Германия (вж. и ГДР и ФРГ) – 19, 30,
37, 42, 49, 50, 57, 64, 70, 76, 82, 89,
91, 92, 102, 125, 132, 145, 159, 160,
161, 167, 168, 174, 176, 181, 184,
186, 195, 221, 225, 227, 229, 234,
238, 239, 251, 260, 263, 270, 272,
284, 288, 290, 291, 296, 298, 300,
315, 325, 338, 339, 351, 359, 366,
367, 374, 375
Главице, Полша – 316
Гложене, с., Ловешко – 106
Годеч – 271

Годлево, с., Разложко – 71
Голямо Белово, с., Пазарджишко – 335
Голямо село (Тъжа), с., Старозагорско – 93
Голям чардак, с., Пловдивско – 281
Горна Василица, с., Софийско – 234
Горна Джумая (Благоевград) – 154,
367, 368
Горна Оряховица – 219, 244
Горно Броди, с., Серско – 51, 266
Горноджумайско – вж. Благоевградско
Горно Озирово, с., Монтанско – 258
Гостивар, Македония – 217
Градец, с., Сливенско – 90, 223
Грамада, с., Видинско – 41
Граматиково, с., Бургаско – 101, 105
Грац – 136, 137
Гренобъл – 63, 71, 72, 77, 156, 334, 337
Гринуич (кв. на Лондон) – 253, 254
Гурково, с., Старозагорско – 171, 218
Гърмен, с., Благоевградско – 284
Гърция – 23, 31, 42, 51, 84, 89, 127,
156, 157, 161, 199, 204, 233, 236,
330, 334, 350, 374
Гьотинген – 225, 325
Гюмюрджина – 26, 130
Гюмюрджинско – 262
Гюргево – 339
Д
Дания – 54, 56, 106, 375
Дармщат – 237
Две могили, с. (дн. гр.), Русенско – 281
Дебърско – 297
Деветак, с., Бургаско – 318
Дедеагач, Гърция – 84, 130, 232, 313
Делиорман – 103
Дел Чако, Аржентина – 347
Демир Хисар – 84, 243
Дермендере (Първенец), с., Пловдивско – 230, 231, 232
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Дермендере, с., Украйна – 218
Детройт – 127
Диарбекир, Турция – 240, 282, 324,
338, 361, 366
Дийлбърн, Пенсилвания, САЩ – 36
Димитровград – 235, 316, 346, 347
Димотика – 84
Добрич – 43, 111, 133, 155, 199, 214,
242, 279, 339, 354
Добричко – 43, 156
Добро поле – 24
Доброславци, с., Софийско – 279
Добруджа – 23, 44, 79, 101, 126, 134,
158, 166, 214, 215, 235, 251, 293
Добруджа, Южна – 154, 159, 208, 302
Дойран – 24, 26
Дойранско езеро – 24
Доспат, язовир – 31
Драганово, с., Великотърновско – 331
Драгойчево, с., Пловдивско – 247
Драгоман – 139
Драгомирци, с., – 361
Драмско – 84, 304
Дрезден – 20, 27, 31, 42, 64, 110, 112,
136, 167, 227, 229, 235, 321
Дряново – 102, 117, 131, 142, 364,
365, 367
Дряновски манастир – 367
Дубровник – 60
Дунав, р. – 78, 163, 166, 254, 256, 313,
340
Дупница – 86, 93, 134, 236, 239, 246,
280, 288, 302, 350
Дупнишко – 258
Дъбник, с., Бургаско – 267
Дюселдорф – 181
Е
Евджилери (Средно градище), с.,
Старозагорско – 31
Европа – 36, 50, 85, 96, 108, 123, 125,
129, 149, 159, 165, 198, 204, 232,
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233, 237, 241, 275, 277, 279, 288,
331, 356, 366
Европа, Западна – 96, 125, 198, 237,
366
Европа, Централна – 237
Европа, Югоизточна – 331
Египет – 38, 54, 160
Единбург – 42
Ези бей (Паскалево), с., Добричко – 43
Елена – 81, 82, 212, 251
Елзас – 271
Елин Пелин – 261
Елисаветград (Кировград), Украйна – 157
Ел тепе (Вихрен), вр. – 245
Елхово – 154
Еникьой, с., Ксантийско – 100
Ени махале, с., Лозенградско – 186
Еница, с., Врачанско – 173
Ерланген, Германия – 57
Есен, Германия – 30
Ески Джумая (вж. и Търговище) –
194, 232
Ески Шехир, Турция – 232, 261
Естония – 207
Етиопия (вж. и Абисиния) – 23, 160
Етрополе – 185
Ж
Жабляно, с., Пернишко – 121
Железница, с., Софийско – 20
Женева, Швейцария – 55, 74, 93, 125,
137, 138, 148, 186, 187, 190, 198,
210, 215, 230, 260, 320, 333, 337,
360, 363
Жеравна, с., Сливенско – 90, 91
Живково, с., Софийско (вж. и Авликьой) – 320
Жужелци, с., Костурско – 65
З
Загоричани, с., Костурско – 127, 343
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Загреб – 49, 69, 117, 134, 162, 187, 234,
248, 362, 374
Залцбург – 69, 70
Западни покрайнини – 23, 134
Земенски манастир – 130, 328
Златия, с., Монтанско – 116
Зографски манастир – 130, 131, 194
Зоненберг, Германия – 331
И
Ивайловград, язовир – 65
Иваново, с., Русенско – 131, 367
Иванча, с., Великотърновско – 248
Извор, с., Пернишко – 185
Измаилски окръг, Украйна – 218
Израел – 339, 352
Източна Румелия – 69, 118, 201, 202,
203, 204, 230, 233, 370
Илийно, язовир – 65
Индианаполис, САЩ – 342, 343
Индия – 63, 181, 261
Иран – 72
Ирландия – 343
Искрец, с., Софийско – 360
Испания – 70, 83, 273, 290, 312
Истанбул (вж. и Цариград) – 236
Италия – 23, 50, 56, 62, 75, 78, 99, 102,
106, 107, 110, 118, 124, 128, 143, 144,
152, 168, 172, 173, 174, 181, 183,
186, 227, 229, 264, 265, 290, 297,
321, 334, 339, 343, 363, 366, 367, 375
Ихтиман – 70, 78, 264, 357
Ичера, с., Сливенско – 90, 173, 174
Й
Йена, Германия – 107, 193
К
Кавадарци – 27
Кавала – 161
Каварна – 152
Казанлък – 33, 53, 62, 75, 90, 95, 126,

130, 146, 155, 168, 179, 229, 236,
262, 271, 285, 353
Казанлъшка каза – 231
Казанлъшко – 158
Казан, Русия – 87
Кайредне (Снежина), с., Варненско –
126
Кайро – 161
Калафат, Румъния – 313
Калище, с., Пернишко – 33
Калково, с., Софийско – 234
Калофер – 64, 130, 232, 370
Калоферски манастир – 367
Калугерица, с., Шуменско (дн. Каспичан) – 348
Камен, с. – 171
Каменово, с., Разградско – 349
Кан – 63
Канада – 36, 52, 125, 251, 311, 343, 344
Караагач, Турция – 348, 349
Караиваница, с., Габровско – 284
Карл-Марксщат (Кемниц), Германия – 139
Карлово – 62, 151, 192, 201, 202, 220,
221, 224, 232, 320, 340
Карлсруе, Германия – 120, 132, 176
Карлуково (Славеино), с., Смолянско – 84
Карнобат – 90, 197, 286, 318, 344, 367
Карнобатската околия – 91
Катовице, Полша – 144
Кеймбридж, Великобритания – 216
Киев – 147, 371
Кил, Германия – 225
Килифарево – 285
Килифаревски манастир – 334
Китай – 200, 243, 265, 319, 329
Кичево, Македония – 217
Кичменявский городок, с., Вологодска губерния, Русия – 209
Кладница, с., Пернишко – 206
КНДР – 26
Кнежа – 152, 172, 221
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КНР – вж. Китай
Княжево, с., Софийско (дн. кв. на
София) – 24, 75, 261, 307
Кованлък (Пчелин), с., Софийско –
245
Ковачевица, с., Благоевградско – 250
Ковачевци, с., Софийско – 269
Ковачица, с., Ломско – 191
Козлуджанска околия – 90
Коларовград (Шумен) – 78
Комарово, с., Варненско – 126
Коми АССР – 250
Комщица, с., Софийско – 310
Конак Куюджук (Подслон), с., Добричко – 43
Копривщица – 101, 131, 134, 193, 221,
243, 281, 282, 299, 314, 331, 367
Коритен, с., Солунско – 327
Костенец, с., Софийско – 20, 93, 243
Кости, с., Бургаско – 105
Костина, местн. – 245
Костур – 127
Костурско – 52, 65, 104, 127, 128, 343
Котел – 101, 102, 164, 352, 361
Кочани – 130
Краков – 63, 157, 177, 273
Кралев дол, с., Пернишко – 236
Крамолин, с., Габровско – 211
Кратово – 94, 130, 291
Крепост, с., Хасковско – 25
Крива паланка – 24
Крим, полуостров, Украйна – 219
Кричим – 31, 73, 208, 334
Крушево – 135
Кръвеник, с., Ловешко – 153, 283
Ксанти – 92, 127, 161
Ксантийско – 100
Куба – 96, 152
Кубрат – 294
Куклен, с., Пловдивско – 233
Кукуш – 26, 246
Кукушка околия – 361
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Кулата, с., Благоевградско – 84
Куманово – 130, 286
Курска област, Русия – 133
Кърджали – 326, 360, 361
Кърджалийско – 26
Кърджали, язовир – 31, 65
Кьолн , Германия – 181, 260
Кьонигсберг, Германия – 161
Кюстенджа, Румъния – 69
Кюстендил – 21, 27, 35, 48, 123, 129,
130, 171, 182, 185, 187, 201, 220,
234, 246, 258, 269, 271, 323, 339,
346, 353, 361
Кюстендилско – 172, 256, 269
Л
Лайпциг – 42, 57, 70, 76, 95, 107, 108,
144, 167, 169, 207, 210, 234, 259,
287, 328, 331, 365
Лакатник, с., Софийско – 93
Лаос – 200
Лвов, Украйна – 144, 316, 348, 349
Левски, с. (дн. гр.) – 177, 178, 365
Ленинград (Санкт Петербург, вж. и
Петроград) – 210, 250, 265
Леново, с., Пловдивско – 276
Леринско – 104, 128, 217, 251, 252, 286
Лесичево, с., Пазарджишко – 360
Летница, с. (дн. гр.) – 267
Ливан – 49
Ливърпул – 232
Лиеж – 169, 173
Лиляк, с., Търговищко – 311
Лион – 78, 89, 179, 191, 337
Литаково, с., Софийско – 65
Лихтенщайн – 54
Личица, с., Костурско – 128
Ловеч – 28, 34, 109, 130
Ловешко – 106, 146, 149, 153, 162,
346, 364
Ловнидол, с., Габровско – 267
Логодаш, с., Благоевградско – 121
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Лозана, Швейцария – 113, 124, 138,
197, 239, 321
Лозенград – 174, 175, 348
Лозенградско – 84, 186
Лозен, с., Хасковско – 233
Локорско, с., Софийско – 249
Лом – 30, 59, 64, 193, 213, 267, 290,
299, 324, 342, 355, 365, 371
Ломско – 191
Лондон – 21, 51, 98, 118, 136, 169, 170,
203, 204, 205, 209, 214, 215, 222,
230, 231, 242
Лос Анжелис – 36
Луковит – 133, 161, 168, 342
Лъгадина, Гърция – 298
Лъгадинско – 297
Лъджене (Велинград) – 71, 246
Льобен, Австрия – 89
Любеново, с. (дн. кв. на Първомай) –
41
Люлебургас, Турция – 291
Лясковец – 254
М
Мадрид – 337
Македония – 21, 23, 25, 27, 32, 36, 38,
51, 52, 53, 84, 85, 105, 124, 125, 127,
131, 135, 137, 138, 149, 154, 155,
160, 175, 197, 201, 205, 217, 222,
245, 246, 251, 252, 287, 288, 297,
315, 316, 334, 339, 343, 344, 350,
360, 361, 368, 370, 371, 374, 375
Македония, Егейска – 84
Македония, Източна – 125
Македония, Пиринска – 245
Македония, Югозападна – 127
Макоцево, с., Софийско – 235
Мала Кутловица (Монтана) (вж. и
Михайловград, и Фердинанд) – 270
Малешевско – 222
Малко Градище, с., Хасковско – 333
Малко Търново – 84, 113

Малкотърновска околия – 105
Малкотърновско – 262
Малък чардак, с., Пловдивско – 150
Манджурия, област, Китай – 291
Манчестър – 201, 202, 204
Марбург, Германия – 92
Марица, р. – 166
Марица (Симеоновград, вж. и Търново Сеймен) – 151
Марсилия – 232, 256, 275, 363, 370
Мачин, Румъния – 252
Медвен с., Сливенско – 365
Мездра – 89, 352
Мелник – 367
Мелнишко – 267
Мененкьово, с., Пловдивско – 61
Места, хидрокомплекс – 65
Мечкюр (Прослав), с., Пловдивско –
232
Мидия – 198
Микре, с., Ловешко – 162
Милано, Италия – 109, 110, 181, 237,
374, 375
Милославци, с., Пернишко – 92
Минск – 260, 277
Мирково, с., Софийско – 93, 365
Михайловград (Монтана) (вж. и Мала
Кутловица, и Фердинанд) – 244
Мичиган, Пенсилвания, САЩ – 36
Молдова – 43, 89
Момчилградско – 86
Монпелие – 351, 353
Монтанско – 111, 116, 186, 191, 258,
362
Монтрьо, Швейцария – 272
Моравия, област, Чехия – 185
Москва – 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 49,
62, 67, 74, 96, 97, 105, 111, 112, 119,
121, 145, 152, 156, 196, 200, 220,
234, 243, 259, 260, 265, 285, 292,
306, 311, 317, 323, 325, 338, 347,
352, 364, 369, 374
Мохач, Унгария – 360
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Мошино с. (дн. кв. на Перник) – 220,
276
Мулдава, с., Пловдивско – 231
Мулдавски манастир – 360
Мургаш, с., Царибродско – 254
Мурсалково (Спасово), с., Старозагорско – 31
Мъглиж, с. (дн. гр.) – 29
Мюнхен – 34, 60, 82, 93, 142, 143, 146,
216, 229, 243, 248, 260, 331, 337,
340, 343
Н
Нанси, Франция – 239, 262
Неапол, Италия – 181
Неврокоп (Гоце Делчев) – 26, 28, 93
Ненсин, Русия – 81
Неокази, с., Леринско – 251
Несебър – 100, 172, 173, 233, 367
Николаевка, с., Варненско – 300
Николаев, Украйна – 218
Никопол – 153, 353
Никополска околия – 374
Ниш – 84, 232, 339
Нова Загора – 20, 324, 362
Нова махала (Драгановци), с., Габровско – 247, 371
Нови пазар – 187
Нови Сад, Сърбия – 39, 261, 360
Новогеоргиевск, Украйна – 162
Новоградец, с., Варненско – 284
Новопазарска каза – 194
Новоросийск, Русия – 44
Ново село, с., Великотърновско – 283
Ново село, с., Щипско – 21, 24
Новоселско – 235
Ножарово, с., Разградско – 103
Ножот, вр. – 297
Норвегия – 106, 107, 129
НРБ – вж. България
Ню Йорк – 36, 76, 102, 136, 257, 321
Нюрнберг, Германия – 334, 374
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Нюшател, Швейцария – 277
О
Оборище, местн. – 245
Одеса, Украйна – 92, 113, 138, 160, 163,
180, 229, 289, 291
Одраница, с., Пернишко – 320
Одрин – 24, 84, 102, 119, 187, 204, 224,
232, 251, 289, 293, 348, 349, 352,
355, 371, 375
Одринско – 135, 175, 197, 198, 222,
245, 246, 251
Омуртаг – 298
Ораовец, с., Велешко – 346
Орлов дол, с., Каваклийско (дн. Хасковско) – 87
Орхание (Ботевград) – 132, 215
Оршова, Румъния – 360
Оряхово – 132, 308
Осака, Япония – 260
Осло – 129
Османска империя – 224, 232, 297,
349, 361, 373
Осогово, план. – 245
Осоговски манастир – 130
Охрид – 31, 45, 53, 102, 214
Охридско – 19, 251
П
Павликени – 37, 318, 319, 365
Падуа, Италия – 110
Пазарджик (вж. и Татар Пазарджик) –
23, 45, 84, 137, 176, 191, 220, 232,
244, 249, 350, 363, 372
Пазарджишка околия – 126
Пазарджишко – 67, 68, 71, 93, 130,
231, 294, 335, 360, 367
Панагюрище – 68, 73, 75, 245, 249
Париж – 22, 44, 54, 60, 66, 70, 76, 80,
81, 95, 108, 113, 118, 120, 122, 142,
145, 147, 157, 181, 182, 187, 190,
191, 200, 201, 204, 206, 207, 210,
223, 237, 249, 258, 260, 266, 273,
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276, 286, 290, 295, 307, 310, 313,
326, 334, 336, 337, 338, 350, 351,
352, 353, 357, 363, 369, 370, 372, 374
Пасарел, с., Софийско – 284
Паскалево, с., Добричко – 43
Пастра, язовир – 65
Пекин – 28, 29, 36, 200, 237
Пелагонийска епархия – 344
Пенсилвания, САЩ – 36
Пера, кв. на Цариград – 90
Перник – 54, 55, 59, 89, 163, 280, 301,
307, 337
Пернишко – 28, 33, 92, 121, 123, 185,
206, 220, 236, 320
Перущица – 207, 225
Петрич – 134
Петричко – 93, 267
Петроград (вж. и Санкт Петербург и
Ленинград) – 76
Пехчево, Македония – 361
Пещера, гр. – 64, 340
Пещерско – 93
Пиргопуло, с., Малкотърновско – 198
Пирдоп – 123, 311, 333
Пирдопско – 235, 365
Пирин, планина – 21
Плевен – 51, 56, 91, 110, 122, 123, 153,
154, 191, 208, 240, 286, 322, 323
Плевенски окръг – 123, 364
Плевенско – 58, 93, 177, 178, 192, 199,
267, 348
Плевня, с., Драмско, Гърция – 84
Пловдив – 26, 31, 32, 44, 46, 47, 52, 53,
69, 81, 86, 90, 93, 94, 122, 130, 133,
174, 175, 179, 187, 192, 197, 201,
202, 204, 206, 207, 208, 210, 212,
218, 220, 224, 228, 230, 231, 232,
233, 234, 238, 239, 255, 260, 263,
264, 268, 273, 274, 282, 289, 302,
303, 311, 312, 318, 327, 337, 350,
359, 366, 367, 372
Пловдивска каза – 231
Пловдивска околия – 376

Пловдивско – 41, 61, 92, 93, 150, 155,
186, 230, 231, 247, 276, 281, 286
Поволжие – 312
Поганово, с., Царибродско – 134
Погановски манастир – 134
Подкова, с., Кърджалийско – 26
Познан, Полша – 110
Полша – 20, 42, 57, 67, 72, 108, 118,
122, 125, 129, 139, 144, 156, 163,
178, 200, 257, 276, 279, 311, 316,
317, 321, 343, 344, 346, 347
Поморие (вж. и Анхиало) – 113, 172,
367
Попгригорово, с., Добричко – 43
Поповица, с., Пловдивско – 151
Попово – 267, 309
Поповско – 301, 315
Пордим – 191, 192
Прага – 19, 33, 34, 50, 70, 83, 94, 116,
118, 122, 125, 142, 153, 157, 165,
166, 168, 177, 178, 184, 185, 191,
208, 209, 228, 235, 241, 249, 257,
260, 261, 263, 278, 279, 294, 297,
319, 331, 334, 363, 366, 373
Преображенски манастир – 194
Преслав – 213, 214, 281
Преславски манастир – 214
Приазовски край, Украйна – 218
Прилеп – 53, 102, 109, 130, 217, 222,
262, 271, 344, 350
Прилепско – 127, 297
Провадийска каза – 194
Провадия – 55, 86, 170, 189, 306
Прогорелец (Якимово), с., Монтанско – 191
Проливи – 237
Просечен, с., Драмско – 84
Първомай (вж. и Борисовград, и Хаджи Елес) – 247
Пътеле, с., Леринско – 286
Р
Равнище, с., Софийско – 309
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Равно поле, с., Софийско – 279
Раднево – 285
Радне махале (Раднево) – 292
Радовиш – 361
Радово, с., Пернишко – 123
Радомир – 59, 66, 122, 201, 239, 350
Разград – 22, 90, 93, 158, 199, 255, 318,
362, 365, 374
Разградско – 49, 94, 103, 241, 301, 349
Разлог – 21, 240
Разложко – 71, 103
Ралево, с., Плевенско – 348
Ребърково, с., Врачанско – 216
Рельово, с., Софийско – 105
Рибница, Молдова – 163
Рибница, р. – 93
Рила, планина – 31, 65, 93, 127, 168,
245
Рилски манастир – 61, 130, 131, 183,
194, 219, 220, 282, 328, 371
Рим – 23, 42, 48, 108, 153, 157, 181, 182,
208, 257, 261, 263, 275, 326
Родопи – 101, 106, 167, 174, 224, 230
Родопи, Източни – 361
Родосто, Турция – 232
Рожен, вр. – 101
Рощок, Германия – 263
Румелийски вилает – 361
Румъния – 31, 63, 89, 158, 159, 192,
201, 203, 215, 252, 254, 313, 319,
331, 340, 350, 351
Русе – 26, 28, 39, 40, 41, 52, 53, 58, 74,
75, 81, 83, 86, 107, 119, 123, 130,
144, 167, 170, 177, 187, 195, 196,
212, 223, 233, 237, 239, 248, 251,
252, 264, 278, 282, 293, 294, 312,
313, 324, 339, 341, 355, 359, 362,
366, 367, 369
Русенски окръг – 173
Русенско – 92, 281, 313, 364
Русиново, с., Малешевско – 222
Русия – 23, 27, 72, 76, 81, 87, 92, 102,
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112, 118, 120, 138, 155, 163, 194,
212, 218, 219, 297, 325, 351, 371, 374
Руска бяла, с., Врачанско – 96
Русчушка каза – 194
Ръжево Конаре, с., Пловдивско – 92
С
Савек, с., Серско – 84
Садово – 134, 186
Самоводене, с., Великотърновско – 28
Самоков – 41, 87, 131, 263, 302, 303,
328, 329, 344
Самоковско – 366
Сандански (вж. и Свети Врач) – 171
Санкт Петербург (вж. и Ленинград, и
Петроград) – 71, 72, 104, 119, 126,
133, 138, 181, 239, 247, 266, 285,
293, 320, 351
Сараево – 311
Сарваш, Унгария – 319
Сахара – 99
САЩ – 35, 36, 38, 41, 50, 52, 71, 125,
143, 161, 195, 209, 217, 236, 251,
273, 277, 279, 300, 311, 339, 343,
344, 359
Свердловск (Екатеринбург), Русия –
360
Света гора – 240, 241, 274, 330
Свети Врач (Сандански) – 267
Светлен, с., Търговищко – 266, 268
Свищов – 91, 119, 130, 132, 145, 163,
167, 169, 179, 239, 256, 285, 289,
300, 322, 334, 364
Своге – 77, 148
Севлиево – 27, 28, 58, 74, 117, 130, 143,
152, 153, 169, 170
Севлиевско – 153
Севър, Франция – 66
Седемте престола, манастир – 341
Сейнт Луис, САЩ – 143
Сеново, с. (дн. гр.) – 364
Серско – 51, 52, 84, 246, 266, 304
Сеячи, с. (дн. гр. Попово) – 74
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Силистра – 86, 114, 159, 274, 313,
324, 340
Силистренски окръг – 215
Силистренско – 161, 366
Симеоновград (вж. и Марица, и Търново Сеймен) – 184, 327
Симеоново, с., Софийско (дн. кв. на
София) – 160, 172
Скобелево, с., Старозагорско – 176
Скопие – 21, 25, 26, 51, 54, 92, 129,
130, 159, 212, 213, 261, 263, 286,
297, 299, 343, 358
Славеино, с., Смолянско (вж. и Карлуково) – 172
Славянск, Украйна – 29
Сливен – 20, 38, 39, 45, 67, 72, 101,
168, 169, 199, 203, 205, 206, 218,
232, 238, 259, 269, 271, 272, 286,
315, 333, 340, 353, 364, 365
Сливенско – 90, 102, 173, 223, 286, 365
Сливница – 180, 327
Словакия – 143, 184, 185
Словения – 330
Смилево, с., Битолско – 222
Смилец, с., Пазарджишко – 67, 68
Смолско, с., Софийско – 93, 100, 272
Смолян – 93, 236, 249, 367
Смолянско – 84, 102
Созопол – 62, 233, 367
Солудервент (Момин проход) – 234
Солун – 51, 52, 125, 170, 195, 222, 290,
297, 339, 344, 372
Солунско – 222, 296, 297, 327, 371
Сопот – 117, 118, 130, 322
Софийско – 20, 24, 35, 65, 93, 100, 140,
141, 160, 234, 235, 243, 245, 249,
269, 272, 279, 284, 310, 320, 327,
341, 360, 365
София – 19–20, 22–28, 31, 33–35,
37–41, 43–65, 67–74, 76–96, 99–
103, 105, 107–109, 111–123, 126–
130, 132–138, 140–147, 149–152,
155–157, 160–161, 163, 165–174,
176–178, 181, 183–184, 187–192,

195–197, 199–203, 206–210, 212–
214, 216–218, 220–229, 233–239,
242–246, 248–272, 274, 276–280,
284–287, 289–298, 300–301, 303–
309, 311–317, 319–328, 330–335,
338–344, 346, 348, 350, 352–356,
358–362, 365–375
Сребърна, с., Силистренско – 67
Средна гора – 245
Средногорие – 67
СССР – 22, 29, 31, 50, 55, 60, 62, 63, 67,
68, 70, 72, 83, 93, 97, 98, 105, 120,
124, 150, 164, 173, 195, 196, 198,
200, 219, 250, 251, 276, 293, 296,
302, 311, 312, 328, 339, 347, 369, 372
Сталийска махала, с., Монтанско –
111
Станимака (Асеновград) – 233
Стара Загора – 20, 26, 28, 30, 40, 55,
90, 130, 138, 152, 171, 203, 227, 228,
239, 264, 267, 271, 272, 292, 293,
323, 324, 354, 355, 358, 361
Стара планина – 94
Старозагорска околия – 91, 376
Старозагорски окръг – 217, 364
Старозагорско – 31, 50, 93, 171, 176,
179, 218, 266, 292, 302, 355
Стилтън, Пенсилвания, САЩ – 36
Стокхолм – 38, 170, 251, 334
Столетов, вр. – 132
Стралджа – 20, 259
Странджанско – 101, 106, 329
Странджа, с., Ямболско – 68
Страсбург, Франция – 275
Стрелец, с., Великотърновско – 56
Стрелци, с., Пловдивско – 247
Струга – 24, 294, 295
Струма, р. – 166, 304, 350, 361
Струмица – 374
Струмишко – 262
Студена, язовир – 93
Студен кладенец, язовир – 65
Судан – 160
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Сурдулица, Сърбия – 148
Сухаче, с., Плевенско – 149
Сухо, с., Солунско – 296, 297
Сърбия – 21, 51, 85, 102, 315, 316, 344,
350, 375
Сърбо-хървато-словенско кралство – 180, 266, 362
Сяр – 123, 344
Т
Татарпазарджишка каза – 231
Татар Пазарджик (Пазарджик) – 220
Твърдица – 316
Тел Авив – 196
Тервел – 101
Тетевен – 79, 132, 191, 239, 326
Тирана – 161
Токио – 53
Толбухински окръг – 86
Торино, Италия – 315
Торонто, Канада – 36
Тракия – 23, 101, 233
Тракия, Беломорска – 161
Тракия, Западна – 289, 290
Тракия, Източна – 339
Тракия, Одринска – 84, 289, 370
Тракия, Северна – 194
Трансилвания, област в Румъния –
305
Требич, с., Софийско – 327
Триполи – 234
Троян – 202, 345, 367
Троянски манастир – 130, 190, 328
Трън – 53, 117, 134, 214, 221, 261, 262,
349, 356
Тръстеник, с., Плевенско – 58
Тръстика, с., Търговищко – 214
Трявна – 55, 67, 180, 204, 239, 340, 359
Тулово, с., Старозагорско – 285
Тулон, Франция – 261
Тулска губерния, Русия – 219
Тулуза, Франция – 255, 307, 308
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Тулча, Румъния – 291
Тунис – 54
Турция – 28, 51, 102, 103, 127, 201,
224, 236, 246, 261, 289, 297, 301,
331, 351
Тутракан – 212, 222, 313, 366
Тъжа, р. – 93
Търговище (вж. и Ески Джумая) – 135,
187, 277
Търговищко – 74, 136, 266, 268, 311
Търново (вж. и Велико Търново) – 28
Търново Сеймен (Симеоновград, вж.
и Марица) – 220
Търновски окръг – 212
Търновско (вж. и Великотърновско) –
56, 212
Тюбинген, Германия – 145, 286
У
Угърчин – 364
УзССР – 150
Узунджово, с., Хасковско – 232
Уисконсин, САЩ – 41
Украйна – 97, 162
Украйна, Западна – 339
Унгария – 19, 53, 56, 62, 72, 80, 121,
129, 139, 186, 215, 262, 271, 276,
279, 288, 304, 305, 319, 331, 340,
346, 372
Уругвай – 211
Усогорск, Русия – 250
Ф
Фердинанд (Монтана) (вж. и Мала
Кутловица, и Михайловград) – 270,
320
Фере – 84, 127
Феризово (Урошевац) – 217
Филиповци, с., – 367
Финландия – 209, 280
Фленсбург, Германия – 161
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Флоренция, Италия – 100, 122, 181
Фрайбург, Германия – 20
Франкфурт на Майн, Германия – 82,
327, 374
Франция – 19, 33, 44, 52, 54, 55, 62,
63, 66, 75, 78, 96, 108, 146, 155, 161,
169, 173, 181, 200, 203, 223, 227,
253, 261, 262, 263, 268, 271, 272,
273, 274, 275, 279, 288, 290, 293,
296, 316, 318, 324, 353, 372
ФРГ (вж. и Германия) – 275, 311
Фрибург, Швейцария – 94, 214, 344,
345
Фролош, с., Кюстендилско – 256
Х
Хавана – 234
Хага – 140, 253
Хаджи Елес (Първомай, вж. и Борисовград) – 303
Хале, Германия – 359
Халки, о. – 194
Хамбург – 136, 171, 326, 374
Ханой – 28, 200
Харковска област, Украйна – 133
Харманли – 20
Харманлийско – 152
Харманлък (Дъбовик), с., Добричко –
156
Хасково – 25, 53, 152, 232, 261, 292,
307, 318, 337, 338, 344
Хасковска каза – 231, 233
Хасковска околия – 376
Хасковско – 25, 29, 32, 285, 333
Хвойновски манастир – 360
Хебибчево, с. (дн. гр. Любимец) – 246
Хелзинки – 22, 261
Херсонска губерния – 157
Херсон, Украйна – 163
Хилендарски манастир – 194
Хисар – 45
Хисарска крепост – 32

Хозурат, с., Велешко – 296
Холандия – 41, 42, 107, 272, 375
Хума, с., Разградско – 293
Хърсово, с., Разградско – 241
Ц
Царево – 105
Цариброд – 69, 239, 251
Царибродско – 134, 254
Цариград (вж. и Истанбул) – 35, 40,
60, 90, 91, 108, 109, 174, 175, 193,
201, 202, 204, 205, 212, 220, 224,
226, 230, 231, 232, 233, 266, 282,
286, 289, 319, 339, 344, 351, 352,
361, 370, 371, 374
Цвикау, Германия – 305
Цюрих – 27, 42, 55, 93, 108, 144, 197,
202, 204, 215, 238, 250, 365
Ч
Чаира, язовир – 65
Чаталджа, Турция – 102, 251
Челопечене, с., Добричко – 319
Чепеларе – 246
Чепино, с. (дн. кв. на Велинград) –
294, 367
Червен бряг – 239, 298
Черепишки манастир – 240
Черни Осъм, язовир – 65
Черни, Тулска губерния, Русия – 219
Черно море – 89, 360
Чехословакия – 43, 54, 70, 82, 97, 125,
131, 169, 177, 184, 185, 228, 234,
241, 260, 261, 262, 271, 273, 276,
278, 279, 299, 319, 369
Чикаго, САЩ – 25, 36
Чипровци – 180, 320
Чирпан – 19, 32, 239, 264, 268, 275,
294, 303, 323, 333
Чирпанска каза – 231
Чирпанско – 31, 275
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Читак (Бяла река), с., Пловдивско –
230, 232
Чорлево (Дреновец), с., Видинско –
365
Ш
Шабла – 313
Шарлотенбург, Германия – 167
Швейцария – 43, 53, 54, 94, 106, 123,
157, 160, 171, 181, 202, 209, 214,
271, 277, 321, 334, 337, 344, 366, 373
Швеция – 54, 60, 78, 106, 107, 129,
209, 273
Шейново, с., Старозагорско – 179
Шейтанкьой (Косово), с., Пловдивско – 230
Шербург, Франция – 343
Шипка, вр. – 34, 238, 325, 361
Шипка, с. (дн. гр.) – 131, 367
Шипченски проход – 245
Широка лъка, с., Смолянско – 102,
172, 200
Шопско – 101
Шумен (вж. и Коларовград) – 36, 46,
54, 55, 86, 129, 130, 133, 185, 193,
199, 212, 213, 278, 293, 301, 320,
323, 324, 327, 345
Шуменска каза – 194
Шуменска област – 214
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Шуменско – 286, 348
Шчигри, Русия – 133
Щ
Щип – 57, 99, 100, 130, 222, 246, 250
Щипско – 21
Ъ
Ъглен, с., Ловешко – 146
Ържани, с., Охридско – 251
Ю
Югославия – 23, 35, 37, 43, 68, 82, 85,
137, 148, 185, 199, 236, 245, 265,
278, 279, 328, 364
Я
Якоруда – 103
Ялта, Украйна – 219
Ямбол – 20, 43, 111, 149, 203, 212, 220,
286, 350
Ямболско – 48, 68
Япония – 53, 54
Яребино – 24
Яш, Румъния – 340

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ
А
Абаджиев, Васил – 70
Абаджиев, В. Г. – 324
Абаджиев, Никола – 126
Аблова, Р. Т. – 149
Авгарски, Георги – 69, 260
Август Вилхелм Пруски, принц – 316
Авдиев, В. – 166
Авет, Рене – 226
Авксентий Велешки, митрополит –
194
Аврамов, Борис – 183
Аврамов, Владимир Аврамов – 19,
82, 255
Аврамов, Роман – 55, 290
Аврамов, Рубен – 144, 280
Аврамов, Стефан Николов – 19
Аврамова, Екатерина – 178
Аврамова, Недялка – 255
Агаев, Александър М. – 164, 301
Агуеро, Хорхе – 162
Адам, Тео – 48
Аджарски, Димитър – 126, 283, 342
Азманов, Асен Тодоров – 20
Азраиел, Леон – 124
Айдемир, Шевкет – 136
Айнщайн, Алберт – 25, 183, 338
Айтматов, Чингиз – 189
Акрабова-Жандова, Иванка – 329
Аксаков, Иван – 371
Аксьонов, Василий – 189
Акьол, Тюркан – 136
Аладжем, Соломон – 196
Алваджиев, Никола – 331
Алеков, Петър (П. А. Диамандиев) – 20
Александров, Александър – 21
Александров, Васил – 283

Александров, Никола – 198
Александров, Тодор (Т. А. Попорушев) – 21, 52, 81, 124, 125, 127, 344
Александров, Христо – 182
Александрова, Вангелия – 21
Александрова, Константина -21
Александрова, Маргарита Александрова – 22
Александрова, Мария – 21
Александрова, Надежда – 92
Александрович, Владимир, руски
княз – 324
Александър І Батенберг, княз на
България – 24, 32, 118, 139, 149, 192,
218, 252, 284, 303, 324, 371
Александър I Караджорджевич,
сръбски крал – 305, 339
Александър II, руски император –
192, 199, 229, 323
Алексиев, Бойчо – 183
Алексиев, Владислав – 294
Алексиев, Иван – 174
Алексиев, Никола – 23
Алексиев, Никола Богданов – 22
Алексиев, Райко Николов – 23, 94,
109, 295
Алексиев, Сергей – 96, 97
Алексиева, Анна – 306, 307
Алексиева, Марийка – 101
Алексюк, А. Н. – 43
Алигер, Маргарита – 189
Алигиери, Данте – 182
Алтъналмазис, Емануил – 232
Алтъналмазис, Йоанис – 232
Амаду, Жоржи – 211
Амзин, Младен Ангелов – 24
Аморозо, Луиджи – 278
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Ампов, Христо Костадинов – 24, 25,
198
Ананиев, Йордан – 116
Анастасов, Анастас Христов – 25
Анастасов, Георги (Г. А. Георгиев) –
26
Анастасов, Евгени – 27
Анастасов, Никола – 85
Анастасов, Юрдан Константинов –
27, 198
Анахов, Анатолий Л. – 123
Анвар, Хейнрих – 299
Ангарски, Чеслав – 299
Ангелаков, Сандо – 336
Ангелакова, Христина – 315
Ангелов, Ангел – 30, 75
Ангелов, Ангел Иванов – 27
Ангелов, Божан – 122
Ангелов, Боню Ст. – 130, 136
Ангелов, Върбан (В. А. Попцветков) – 28
Ангелов, Димитър, проф. – 182
Ангелов, Димитър Стоянов – 28, 29
Ангелов, Драган – 193
Ангелов, Иван Иванович – 29, 30
Ангелов, Илия – 31
Ангелов, Младен – 28
Ангелов, Рачо – 114
Ангелов, Славчо – 228
Ангелов, Стоян – 306
Ангелова, Екатерина – 30
Ангелова, Марийка – 30
Ангелова, Мария – 28
Ангелушев, Борис – 139, 140, 331
Ангелушев, Живко – 237
Андонов, Иван Савов – 31, 32, 33,
91, 325
Андонов, Методи Георгиев – 33
Андонов, Тодор – 28
Андонова, Ана Танева – 33, 34
Андреани, Валтер – 327
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Андреев, Александър (А. А. Берхатлиев) – 34
Андреев, Андрей – 90
Андреев, Богомил Василев – 35, 228
Андреев, Веселин – 70, 187, 275
Андреев, Г. – 219
Андреев, Леонид – 55
Андреева, Милена – 116
Андрей Велички, митрополит (Стоян
Николов Петков) – вж. и Петков,
Стоян Николов – 35, 36, 37
Андрейчин, Любомир – 274, 275
Андриовски, Христо – 128
Андрич, Иво – 178
Анесод, Керен – 109
Анкудинова, Надежда – 123
Антов, Иван – 100
Антов, Тодор – 306
Антова, Ст. – 151
Антоколски, Павел – 142
Антонов, Антон – 38
Антонов, Иван Стефанов – 37
Антонов, Илия – 38
Антонов, Любен – 167
Антонов, Любомир – 327
Антонов, М. – 297
Антонов, Никола Николов – 38
Антонов, Слав – 42
Антонов, Ц. – 340
Антонов, Ценю – 102
Апел, Ото – 42
Апостолов, Георги – 139
Апостолов, Миладин – 27
Апостолова, Иванка – 358
Апостолова, Кунка – 312
Априлов, Васил – 294, 295, 373
Арабаджиев, Александър – 307
Арабаджиев, Васко – 229
Арагон, Луи – 345
Аралбаев, Кадим – 260
Арбалиев, Георги – 244
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Арбузов, Алекси – 189
Ардити, Бенжамин – 157
Аржентински, Богдан – 212
Аржентински, Иван – 211
Ари, Абрахам – 220
Армянов, Атанас Стефанов – 38, 39
Армянов, Коста Костов – 39
Армянова, Вера – 39
Арнаудов, Васил – 257
Арнаудов, Иван – 205
Арнаудов, Илия – 62, 305
Арнаудов, Михаил – 27, 45, 46, 52,
57, 109, 122, 183, 190, 213, 215, 216,
226, 239, 273, 275, 337, 341, 342,
356, 358, 359, 374
Арнаудов, Христо С. – 193
Арнаудова, Бояна – 307
Арсениев, Т. – 252
Аръшев, Никола Желязков – 40
Асенов, Г. – 291
Асенов, Димитър – 219
Асланян, братя – 40
Асланян, Оник Оханес – 40, 41
Асланян, Оханес – 41
Атанасов, Алекси – 239
Атанасов, Боян – 70
Атанасов, Грозю Диков – 41
Атанасов, Димитър – 346
Атанасов, Димитър (Д. А. Стригачев) – 41, 42
Атанасов, Дончо – 50
Атанасов, Жечо Господинов – 43, 97
Атанасов, Любен – 46
Атанасов-Маестро, Георги – 79, 175,
182, 321
Атанасов, Митю – 51
Атанасов, Никола – 104, 122
Атанасов, Павел (П. А. Паскалев) –
43, 44
Атанасов, Петко – 165, 166
Атанасов, Петко (П. А. Мавродиев) –
44, 45, 82, 122, 338, 369

Атанасов, Рашко – 323
Атанасов, Стоян (Ст. А. Хаджистоянов) – 45
Атанасов, Филип – 198
Атанасов, Христо – 226, 297
Атанасова, Данка Атанасова – 45, 46
Атанасова, Добринка – 166
Атанасова, Елена – 165, 166
Атанасова, Лилия – 307
Атанасова, Мира – 270
Атанасова, Правда – 352
Атанасова, Райна – 55
Атанасова, Райна М. – 46
Ататюрк, Мустафа Кемал – 80
Атрощенко, В. А. – 347
Афеян, Бохос Бедрос – 46, 47
Афеян, Надя (Надежда) Иванова –
46, 47, 48
Ахланли, Мариора Хаджидимитриу – 230, 233
Ахланлис, Костаки – 232
Ахланлис, Яковос – 232
Ахматова, Анна – 182
Ахмед Рефик бей – 59
Ацев, Борис – 36
Ацев, Петър – 198, 246
Ацева, Вера – 130
Ачков, Борис – 224
Аянов, Ат. – 225
Аянов, Георги – 130
Б
Бабев, Димитър – 228
Бабич, Любинка – 86
Бабич, Мария – 260
Бабков, Валерий – 64
Бабочкин, Борис – 369, 370
Багдасарян, Алис – 306, 307
Багрицки, Едуард – 58
Багров, Мичо – 32
Багряна, Елисавета (Елисавета Лю423
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бомирова Белчева) – 48, 49, 57, 85,
86, 94, 122, 131, 142, 157, 188, 189,
273, 274, 275, 283, 332, 359
Багрянов, Димитър – 324
Багрянов, Иван Иванов – 49, 50
Багрянова, Емилия – 50
Баджов, Стефан – 131, 191
Баев, Христо Колев – 50, 51, 247
Баева, Мария – 290
Баждаров, Георги Димков – 51, 52
Байданов, Георги – 53
Байданов, Стефан Георгиев – 52, 53
Байданов, Христо – 53, 162
Байданова, Мария – 53
Байер, Едит – 306
Байер, Клаус – 139
Байер, Макс – 98
Байкушев, Петър Йорданов – 53, 54
Байлов, Димитър – 141, 299
Бакалов, Ами – 115
Бакалов, Бижо – 100
Бакалов, Георги Иванов – 19, 55, 56,
114, 122, 147, 205, 225, 302
Бакалов, Иван Николов – 54
Бакалов, Федя – 182
Бакалов-Церковски, Цанко – 64, 109,
164, 251, 363
Бакалова, Бистра – 54
Бакалова, Светла – 54
Бакалова, Севделина – 310
Бакалова, Стефана – 55, 56, 335
Бакиш, Хаим – 37
Бакунин, Михаил А. – 205
Бакърджиев, Георги – 116, 342
Бакърджиев, Димитър Стоянов – 56
Бакърджиев, Никола – 316
Бакърджиев, Сава – 37
Бакърджиев, Стоян – 182
Бакърджиева-Баксова, Олга – 157
Бакърджиева, Васа – 328
Балабанов, Александър Михайлов –
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57, 58, 59, 79, 125, 156, 157, 182, 273,
289, 342, 359, 374
Балабанов, Боян – 200, 336
Балабанов, Георги – 61
Балабанов, Иван Костов – 60, 61
Балабанов, Коста – 61
Балабанов, Крум Якимов – 58, 60
Балабанов, Марко – 138, 371
Балабанов, Михаил – 57
Балабанов, Момчил – 57
Балабанов, Никола Михайлов – 57
Балабанов, Никола Тодоров – 58, 59,
116, 122, 216, 265, 341, 352
Балабанов, Петър – 61
Балабанов, Радан – 61
Балабанов, Стоян – 57
Балабанов, Тодор – 61
Балабанов, Христо – 57
Балабанова, Анастасия Якимова –
59, 60
Балабанова, Бистра – 57
Балабанова, Веселка – 61
Балабанова, Екатерина – 61
Балабанова, Лия – 57
Балабанова, Мария – 60, 61
Балан, Станислав – 38
Баларев, Христо Цанков – 62
Балевска, Лиляна – 302
Балевски, Ангел – 296, 359
Балентович, Иво – 49
Балзак, Оноре дьо – 372
Балис, Александрос – 232
Балканджиев, Никола – 90
Балканска, Лиляна – 62
Балканска, Мими – 39, 133, 357
Балкански, Асен – 342
Балкански, Иван – 128
Балкански, Ненко Димитров – 62, 63
Балмонт, Константин – 59
Балоолу, Сотираки – 324

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО Ф ОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА, Ч. І (А – Й)

Балтаджиев, Александър Николов – 63
Балтаджиев, Гъчо Генков – 64
Балтаджиева, Ана – 145
Балтов, Илия – 71
Балушев, Балуш Енчев – 64
Балчев, Тодор (Т. Б. Тошев) – 65
Балючев, Владимир Илиев – 65
Балючев, Георги – 49
Баляр, Марсел – 275
Бамбергергер, Рихард – 97
Бандач, Даница – 85
Бандулов, Христо – 361
Банзай, Банзарджав – 306
Банов, Стефан – 98
Банро, Елен-Маргьорит – 66
Банро, Жорж – 66
Банчев, Б. – 340
Барбар, Игнат – 67
Барбар, Отон Игнатович – 66, 67
Барбюс, Анри – 302, 363
Барева, Румяна – 306, 307, 315
Баров, Богдан – 55
Бартелс, Х. – 140
Барто, Агния – 96, 97
Барух, Арманд Сабат – 67, 111, 206
Барух, Давид – 124
Баръмова, Магдалена – 302
Баслер, Джуро – 329
Баталов, Коста – 290
Баталова, Росица – 46
Баучер, Джеймс – 24, 201
Башев, Иван – 45, 200, 334
Башикаров, Георги Петров – 67, 68
Баштенелиев, Иван – 133
Бдинец, Асен Ненов (А. Н. Генов) –
68, 69
Бегунов, Ю. К. – 274
Безеншек, Антон Тома – 69, 227
Безеншек, Доминик – 226
Безлов, Стефан – 92

Безсонов, Петър – 72
Бекярова, Мария – 307
Белев, Георги Димитров – 69, 70
Белев, Гьончо Георгиев – 70, 71, 116,
122
Белев, Кръстю – 135, 136, 267, 362
Белева, Любица – 70, 71
Бележков, Иван – 71, 246
Белковски, Александър Асенов –
71, 72
Белковски, Асен Илиев – 72
Белковски, Станчо – 167, 238
Белов, Стефан Панайотов – 72, 73
Белов, Стефан Ст. – 73
Белов, Фриц фон – 316
Белова, Ванча – 73
Беломустаков, Емил – 167
Белопитов, Никола Райков – 73, 74
Белопитова, Милена – 73
Белчев, Иван – 347
Белчев, Матей – 371
Белчев, Тодор – 68
Белчев, Тотю (Т. Б. Стоев) – 74
Белчев, Христо – 32, 75, 350
Белчева, Мара Ангелова – 59, 71, 74,
75, 156, 157, 363, 374
Беневисти, Давид – 339
Бенев, Найден – 212
Бенев, Н. Г. – 224
Бенев, Теодор – 193
Бенеш, Едуард – 124
Бенли, Маринчо – 183
Бенфратело, Гулиелмо – 354
Бенчев, Яким – 128
Бераха, Исак – 338
Берберов, Йончо Димитров – 75
Бер, Г. – 352
Бергер, Клаус – 94
Бергер, Рудолф – 143
Бергсон, Анри – 358
Берзин, Роберт Юриевич – 76
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Берковски, Петър – 325, 338
Бернар, Октав – 232
Бернар, Роже – 49, 165, 274
Бернар, Сара – 112
Бернер, Ролф – 300
Берон, д-р Петър – 192, 373
Берскет, С. – 158
Бертло, Марселен – 337, 338
Бертран, Габриел – 120
Бетовен, Лудвиг ван – 357
Бехар, Юда – 175
Бешевлиев, Веселин – 275, 356
Бешелиева, Ана – 173
Бешков, Атанас – 77
Бешков, Илия – 57, 63, 116, 121, 191,
200, 283, 331
Бешков, Любен – 275
Бешков, Николай Стоянов – 77
Бешков, Стоян – 77
Беязов, Чавдар – 146
Биере, Паул – 75
Биков, К. М. – 216
Бикс, Розалия – 46, 307
Билоус, Дмитро – 60
Бингулац, Милица – 85
Биолчев, Асен Боянов – 78
Бисерова, Снежина – 136
Бисти, Н. – 212
Битев, Жак – 283
Бицилли, Петър – 337
Бичев, Петър Панев – 78
Благоев, Димитър – 40, 55, 137, 158,
239, 251, 299, 312, 365
Благоев, Цвятко – 101
Благоева, Вела – 302, 319, 320
Благоева, Стела – 293
Блажев, Илия – 139
Близнаков, Георги – 117
Близнаков, Димитър – 271
Блок, Александър – 358
Блох, Олга – 363
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Блъсков, Андрей – 375
Блъсков, Илия – 119, 138, 373
Бобевска, Николина – 80
Бобевска, Симеона – 80
Бобевски, Атанас – 79, 80
Бобевски, Любомир Хаджиниколов – 79, 80, 154, 341
Бобошевска, Анастасия – 254
Бобошевска, Елка – 81
Бобошевски, Цвятко Петров – 80, 81
Бобчев, Д. Н. – 219
Бобчев, Илия Савов – 81, 82
Бобчев, Сава – 183
Бобчев, Стефан – 119, 131, 287
Бобчевски, Венедикт Петров – 82,
83, 109, 321
Бобчевски, Любомир – 95
Богазлъ, Костаки – 232
Богатинова, Дона Алексиева – 83
Богдан, А. – 194
Богданов, Иван – 109, 345
Богданова, Евгения – 123
Боголюбов, Н. Н. – 326
Богориди, Александър (Алеко) – 118,
204
Богориди, Никола – 183
Богориди, Стефан – 183
Богоров, Иван – 95, 183
Бодлер, Шарл – 182
Бодуров, Асен – 255
Бодуров, Любомир – 315
Боев, Боян – 147
Боев, Емил – 224
Божиков, Димитър (Д. Б. ДимитровБилюкбашиев) – 84
Божиков, Кирил Д. – 84
Божилов, Божидар – 122, 129, 136,
189, 246
Божилов, Илия – 365
Божилов, Любен – 164
Божинов, Александър – 23, 84, 85,
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109, 115, 116, 124, 125, 130, 142, 143,
279, 328, 329
Божинов, Драгомир – 215
Божинов, Илия – 364, 365
Божинов, Любомир Александров –
84, 85, 228
Божинова, Анастасия – 306
Божинова, Дора – 85
Божков, Атанас – 116, 130, 295, 329,
331
Божков, Георги Александров – 86
Божков, Димо Кирилов – 86, 87
Божков, Дино Иванов – 87, 88, 183
Божков, Иван – 254
Божков, Любен Иванов – 88, 89, 254
Божков, Митю – 51
Божков, Таньо – 306
Божков, Тодор – 341
Бозаджиев, Георги Стоименов – 89
Бозаджиев, Пешо – 347
Бозвелиев, Константин – 95, 96, 158,
251
Бозвели, Неофит – 341, 373
Бозуков, Антон – 346
Бойков, С. – 319
Бойл, Едуард – 124, 125
Бойчев, Димо (Д. Б. Пенев) – 90, 102
Бойчев, Димо (Д. Б. Сираков) – 90, 91
Бойчинов, Аспарух Стефанов – 91,
92
Болгар, Боян (Боян Димитров Христов) – 122, 136, 178, 226, 260, 299
Болиен, Жан – 157
Болио, Леон – 120
Болсен, Долорес – 49
Болутов, Димитър Янакиев – 92
Боналов, Руен – 96
Бондар, А. Д. – 43
Бонев, Есю (Е. Б. Гетов) – 92, 93
Бонев, Никола – 296
Бонев, Петър – 136, 324
Бонин, Петре – 329

Бонч-Бруевич, Владимир – 55
Бончев, Марин – 307
Бончев, Нешо – 373
Бончев, Стефан Иванов – 93
Бончев, Стефан, инж. – 89
Бончева, Станка – 292
Боргезе, Доменико – 253
Боре, Виктор – 208
Борина, Христо (Хр. Цанев Минев) –
59, 94, 226, 245, 337, 345
Борис ІІІ, цар на България – 32, 37,
40, 49, 50, 57, 80, 90, 102, 118, 124,
125, 132, 155, 159, 164, 175, 208,
238, 251, 266, 270, 273, 290, 292,
295, 298, 305, 307, 316, 324, 339,
360, 371, 374, 375
Борис Охридски, митрополит (Константин Георгиев) – 131, 363
Борис Търновски, княз – вж. Борис
ІІІ, цар на България
Борисова, Вергиния Г. – 183
Боркас, Милена – 352
Боров, Тодор – 56, 57, 95, 191
Борозанов, Борис Авксентиев – 94,
95, 352
Боршуков, Георги Енев – 95, 96
Босев, Асен Иванов – 96, 97
Босилков, Стефан – 148
Боске, Ален – 49
Ботев, Атанас – 53
Ботев, Георги (Г. Б. Нешев) – 97, 98
Ботев, Кирил – 33, 109, 138
Ботев, Сава – 50
Ботев, Т. – 286
Ботев, Христо – 74, 81, 92, 95, 109,
122, 139, 142, 156, 193, 198, 218,
245, 273, 295, 324, 325, 326, 345, 356
Ботева, Венета – 138
Ботева, Иванка – 138
Бочев, Бончо – 82, 255
Бочева, Надежда – 320
Бошнаков, Борис Наумов – 99
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Бошнаков, Марко – 99
Бояджиев, Анто Иванов – 99, 100
Бояджиев, Асен Манолов – 100
Бояджиев, Б. – 316
Бояджиев, Г. – 305
Бояджиев, Георги Николов – 101, 102
Бояджиев, Григор – 43
Бояджиев, Димитър – 122
Бояджиев, Златю – 327, 329, 331
Бояджиев, Иван – 342
Бояджиев, Илия Тодоров – 105, 106,
170
Бояджиев, Климент Ефтимов – 37,
102, 254
Бояджиев, Коце Николов (Динката) – 103
Бояджиев, Пирин – 274
Бояджиев, Стоян Георгиев – 103, 104
Бояджиев, Христо – 299
Бояджиев, Цветан Илиев – 104
Бояджиева, Анна – 100
Бояджиева, Ваня – 48
Бояджиева, Вера Христова – вж. и
Бояджиева-Фол, Вера – 104, 105
Бояджиева, Дарина Димитрова –
105, 106
Бояджиева, Иванка – 332
Бояджиева, Стоянка – 274
Бояджиева-Фол, Вера – вж. и Бояджиева, Вера Христова – 362, 363
Боянов, Петър – 319
Боянов, Слави – 356
Брадистилов, Георги – 296, 350
Брадистилова, Олга – 176
Брайнина, Берта – 49
Брайнов, Тодор – 236
Брамс, Йоханес – 107
Брантиг, Георг – 106
Братанов, Братан – 308, 336
Братанов, Димитър Цочев – 106,
107, 336
Братанов, Кирил – 87, 117, 236
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Браун, Енчо – 253
Браун, Х. – 42
Брах, Игнаци – 317
Брашованов, Стоян Костов – 107, 108
Брашованова, Лада – 107
Брехт, Бертолд – 272
Бронятовская, Хенрика – 97
Бръзицов, Димитър – 109
Бръзицов, Христо Димитров – 25,
55, 108, 109, 116, 131, 207, 215, 310
Бръмбаров, Христо Тачев – 109,
110, 116
Бръмбарова-Желязкова, Мара – 110
Брънеков, Владимир Иванов – 110
Брънеков, Тотю Петров – 111
Будевска, Адриана Кънчева (А. К.
Будевска-Ганчева) – 75, 109, 111,
112, 115, 122, 211, 215, 229, 230, 265,
330, 370, 373
Букорещлиев, Ангел – 108
Букорещлиев, Андрей – 113
Букорещлиев, Бойчо – 336
Букорещлиева, Дора Андреева –
112, 113
Булгаков, Михаил – 88
Бунге, Густав фон – 106, 272
Бунев, Борис – 135
Бургуджиева, Мария Матеева – 113
Бурдел, А. – 326
Буреш, Иван – 263
Буреш, Олджих – 184
Бурилков, Димо Тодоров – 113, 114
Бурилкова, Зора – 114
Бурин, Иван – 43, 247, 356
Бурмов, Александър – 57, 136, 153,
178, 229, 274, 356
Бурмов, Радослав – 283
Бурмов, Тодор – 237, 370
Бурмов, Христо – 124
Буров, Атанас – 81, 203, 204
Бурови, семейство – 166
Буске, Емил – 204
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Бутникова, Ксения – 352
Бучков, Любомир – 328
Буюклиев, Петко Петков – 70,
114, 115
Буюклиева, Елена – 115
Буюклиева, Невена Стоянова –
111, 115
Буюклийска, Невяна – 116
Буюклийски, Кирил Ценов – 109,
115, 116, 147
Българанов, Боян – 336
Българанова, Ана – 312
Българова, Радка – 368
Бънков, Ангел Илиев – 116, 117
Бърдаров, Иван – 90, 308
Бърдаров, Христо – 38
Бързаков, Боян Димитров – 117
Бърнев, Константин – 229
Бърнеков, Дамян – 200
Бъчваров, д-р – 215
Бъчваров, Иван – 199
Бъчваров, Стоян – 33, 265, 278,
355, 373
В
Вагенщайн, Анжел – 341
Вагнер, Рихард – 314
Вазов, Борис Минчов – 57, 122, 315
Вазов, Владимир Минчов – 81, 117,
118, 124, 291
Вазов, Георги Минчов – 118, 119
Вазов, Иван Минчов – 45, 72, 79, 92,
94, 104, 109, 112, 118, 119, 122, 125,
137, 138, 156, 157, 167, 183, 190,
206, 219, 225, 227, 229, 252, 273,
295, 315, 327, 345, 358, 363, 369
Вайбел, Щиг – 322
Вайер, Ф. – 87
Вакарелски, Христо – 85, 109, 146,
188, 245, 246, 329, 356
Вангелова, Екатерина – 101

Вандел, Паул – 260
Ванков, Симеон Николов – 119, 120,
253
Ванков-Кириакиде, Лука Иванов –
119
Ванков, Янко – 253
Ванкова, Мария Иванова – 120
Ванкови, семейство – 253
Вапцаров, Борис – 245
Вапцаров, Йонко – 21, 71
Вапцаров, Никола – 107, 362, 371
Варнър, Хари – 271
Вартоломеева, Б. В. – 239
Васев, Василен – 332
Васев, Славчо (С. В. Велев) – 70, 121,
229, 237
Василев, Васил – 162
Василев, Владимир Матеев – 45, 75,
110, 112, 121, 122, 146, 229, 237,
341, 369
Василев, Г. – 219
Василев, Г. П. – 135
Василев, Георги Стоянов – 123
Василев, Григор (Г. В. Гьорев) – 55,
67, 123, 124, 125, 266
Василев, Добрин – 190
Василев-Загоричанин, Спиро Мореов – 127
Василев, Иван (И. В. Гайдаров) – 126
Василев, Крум – 261
Василев, Марин – 131
Василев, Николай – 345
Василев, Орлин – 109, 136, 237, 260,
310, 329, 336, 370
Василев, Славейко Лазаров – 126,
127
Василев, Т. – 349
Василев, Тръпко (Т. В. Наков) – 128
Василева, Ангелина – вж. Огнянова,
Ангелина
Василева, Весела Григорова – 128,
129
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Василева, Жана – 86
Василева, Мара – 125, 129
Василева, Яна – 85
Василиев, Асен (А. В. Петров) – 129,
130, 131, 257, 294, 326, 327
Василиева, Весела – 130
Василиева, Ирина – 130, 131
Василиева, Катя – 130
Василий Доростоло-Червенски, митрополит (Васил Михайлов) – 371
Васильов, Иван Цоков – 110, 132
Васильов, Тома Цоков – 132, 221
Васков, Петър – 84
Ватев, Стоян – 308, 339, 363
Вачков, Григор – 33
Вашченко, Евгений Петрович – 133
Ваянски, Светозар – 143
Вега, Лопе де – 213
Ведегертнер, Елфриде – 98
Везенков, Есто Стоянов – 134
Везирев, Станчо – 80
Вейс, Пол – 358
Веков, Ангел – 150
Веков, Николай – 321
Велев, Вельо Антонов – 134, 183
Велев, Димо – 162
Велев, Никола – 135
Велев, Спиридон Д. – 135
Велизаров, Данаил – 75
Великов, Димитър – 332
Великов, Стефан Николов – 135, 136
Велинов, Ангел – 53
Велинова, Федя – 327
Величков, Константин – 45, 137, 138,
143, 205, 374
Велич, Люба (Люба Ангелова Величкова) – 136, 137
Велков, Велизар – 182
Велков, Евтим – 211
Велков, Крум – 115, 116
Велков, Порфирий – 100, 369
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Велков, Симеон – 214
Велцел, Д. – 329
Велчев, Велчо Тодоров – 45, 137,
138, 273
Велчев, Вълко Стамов – 138, 139
Велчев, Дамян – 25, 80, 85, 182, 199,
280, 323
Велчев, Дочо Трифонов – 139
Велчев, Иван – 208
Велчева, Искра – 130
Венев, Стоян – 56, 109, 116, 130, 131,
225, 257, 283
Венедиков, Димитър – 346
Венизелос, Елефтериос – 23
Венлим, Фердинандо – 148
Верде, Андре – 182
Вернер, Клаус – 140
Вершин, А. – 233
Веселинов, Веселин Димитров – 140
Веселинов, Методи Димитров – 141
Весел, Клаус – 331
Вескич, Радослав – 85
Ветвинов, Йордан Тодоров – 142
Вешин, Ярослав Франтишек – 131,
142, 143
Вигман, Мери – 270
Виденов, Васил – 363
Виденов, Ивайло – 73
Визирев, Стефан – 342
Викилов, Христо – 91
Викторов, Александър – 97
Викторов, Виктор – 97
Винаров, Георги Николов – 143, 144
Винаров, Иван – 39, 139
Винарова, Надя (Надежда) Симеонова – 144
Винер-Ченишева, Юлия – 48, 227,
315
Винишки, Ангел – 246
Винке, Ф., проф. – 275
Виноградов, Л. – 195
Висарион, румънски епископ – 88
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Висоцки, Владимир – 189
Висоцки, Семьон – 189
Витанов, Коста – 42
Вишине, Лазар – 222
Владигеров, Андрей – 146
Владигеров, Любен – 59, 124, 125,
228, 373
Владигеров, Панчо Хараланов – 59,
108, 124, 125, 144, 228, 255, 314
Владигеров, Тодор Андреев – 145,
146
Владигерова, Василка – 146
Владикин, Любомир – 132, 291
Владислав ІІІ Ягело (Варненчик),
полски и унгарски крал – 67
Владков, Любомир – 354
Владос, Михаил – 232
Влайков, Веселин – 177
Влайков, Тодор – 94, 109, 122, 144,
205, 213, 215, 216, 225, 302, 345
Власков, Филип – 127
Влахов, Туше – 109
Вознесенски, Андрей – 188, 189
Войнар, Антони – 98
Войнов, Александър – 135
Войновски, Никола – 183
Волен, Илия (Марин Христов Стаменов) – 122, 146, 206
Волкович, И. – 347
Волман, Франк – 374
Волний, Иван Атанасов – 147
Волов, Панайот – 81
Володина, М. Ф. – 29
Волошка, Надежда – 131
Воновски, ген. – 325
Воробьова, Анна Митрофанова –
147, 148
Воробьова, Вера – 148
Вранчев, Петър – 280
Вукдрагович, Миряна – 85
Вукдрагович, Михайло – 85
Вукманович-Темпо, Светозар – 199

Вулпе, Иван – 109
Вутимски, Александър (Александър
Коцев Вутов) – 148, 182
Вутов, Петър – 338
Вучкова, Татяна – 310
Въжаров, Марин – 283
Вълев-Босяка, Матвей (Димитър
Христов Вълев) – 149
Вълев, Георги Иванов – 148
Вълев, Матей – 365
Вълканов, Димитър – 257
Вълков, Георги Йорданов – 149, 150
Вълков, Димитър Петров – 150
Вълков, Иван – 157, 254, 309
Вълков, Илия Иванов – 151
Вълкова, Христина – 151
Вълкович, Георги – 32, 91
Вълов, Петко – 193
Вълчанов, Васил Петков – 151, 152
Вълчанов, Иван Георгиев – 152
Вълчанов, Харалампи Петев – 152,
153
Вълчев, Борис Ангелов – 153
Вълчев, Дончо – 130
Въльов, Иван – 329
Въльов, Никола – 329
Върбанов, Димитър Цветков – 154
Върбански, Н. – 219
Върбенов, Димитър Христов – 154,
155
Върбенова, Н. – 197
Въргов, Христо Василев – 155
Г
Габе, Дора Петрова – 49, 59, 75, 94,
122, 125, 126, 155, 156, 157, 158,
215, 267, 274, 275, 332
Габе-Казанджиева, Бела – 156, 158
Габе, Луис – 157
Габе, Петър Израелевич – 157, 158,
215
Габе, семейство – 157
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Габровски, Никола – 139
Габровски, Петър Христов – 38, 158,
159, 251
Габровски, Радослав – 139
Гавазов, Илия Цонев – 160
Гаврилов, Никола Николов – 160,
161
Гагов, Аргир – 32
Гагов, Никола Георгиев – 161
Гаджалска, Велика – 162
Гаджалска, Нели – 162
Гаджалски, Илия Цанов – 162
Гайар, А. – 271
Гайтанджиев, Наню – 80
Гайтанов, Васил – 280
Галба, Владимир – 299
Галеано, Едуард – 211
Галкин, Николай Тимофеевич – 162,
163
Галкина, Анелия – 163
Галкина, Лидия – 163
Галов, Николай – 73
Галчев, Ангел Илийчев – 163, 164
Галчев, Васил – 164
Гамара, Пиер – 49
Гандев, Методи Стефанов – 164
Гандев, Никола – 166, 167, 228
Гандев, Христо Николов – 165, 166
Гандева, Руска – 165, 166
Гандева, Светлана – 166
Гандева, Стефана Дончева – 166, 167
Ганди, Индира – 182
Ганди, Махатма – 182
Ганев, Димитър – 80, 293
Ганев, Иван Г. – 170
Ганев, Иван Христов – 167, 168, 170
Ганев, Спас Райчев – 168
Ганев, Спиридон Райчев – 169
Ганев, Стефан – 170
Ганев, Христо Иванов – 169, 170
Ганева, Веселина – 170
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Ганева, Донка – 170
Гановски, Сава – 45, 117, 161, 270
Ганушев, Никола – 130, 131
Ганчев, Борис Велев – 170
Ганчев, Венелин – 112
Ганчев, Гани – 112
Ганчев, Иван (И. Г. Попов) – 171
Ганчев, Йордан Николов – 162, 171,
172
Ганчев, Лалю – 179
Ганчев, М. – 344
Ганчев, Марко – 277
Ганчев, Петър – 211, 374
Ганчев, Руси – 131
Ганчев, Христо – 112, 213, 227, 229,
265
Ганчева, Невена Димитрова – 172,
173
Гарвалов, Петър – 32
Гарванов, Иван – 222
Гарнев, Кочо – 367
Гарофалидис, Григориос – 231, 232
Гатев, Георги – 56
Гатев, Тодор – 32
Гаубер, Атила – 124
Гаубич, Николай Петров – 173
Гацев, Симеон – 130
Гевренов, Иван Славов – 55, 173, 174
Гевренов, Петър – 174
Гевренова, Гита – 174
Гевренова, Магда – 174
Гемеджиев, Йордан – 101
Генадиев, Иван – 112, 175
Генадиев, Никола – 33, 102, 143, 158,
175
Генадиев, Павел Иванов – 130, 174,
175
Генадиев, Харитон – 175
Генадиева, Василка Павлова – 176
Генадиева, Невена – 175
Генадиева, Стамболка – 101
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Генадий Велешки, митрополит (Георги Димитров) – 175
Генев, Г. – 130
Генев, Стоян – 131
Генов, Гено Иванов – 176, 177
Генов, Кръстю – 28
Генов, Паун – 29, 283
Генова, Виктория – 283
Геновска, Веселина Маринова – 58,
157, 177, 178, 274
Геновска, Събка – 336
Геновски, Владимир – 182, 183
Геновски, Михаил Попов – 39, 178,
179, 272, 277, 309, 310, 335, 336, 363
Генчев, Константин – 184
Генчев, Михаил – 327
Генчев, Николай – 165, 183, 274, 277
Георг I, гръцки крал – 233
Георгиев, Александър – 155
Георгиев, Анастас – 26
Георгиев, Андрей Радев – 179
Георгиев, Асен Иванов – 180
Георгиев, Асен Калев – 180, 181
Георгиев, Богомил – 347
Георгиев, Борис Харалампиев – 181,
182, 183
Георгиев, Борислав Николов – 181,
182, 308
Георгиев, Владимир – 182, 356
Георгиев, Георги Стоянов – 183, 184
Георгиев-Гец, Георги – 115, 200
Георгиев, Димитър Ананиев – 185
Георгиев, Димитър (Д. Г. Василев) –
184, 185
Георгиев, Димитър Х. – 45
Георгиев, Евлоги (Евлоги Георгиев
Недев) – 192, 193, 202, 203, 204,
325, 370
Георгиев, Емил – 273, 274, 357
Георгиев, Ив. – 341
Георгиев, Кимон – 89, 175, 251, 280,
298, 339, 375

Георгиев, Константин Тодоров – 186
Георгиев, Коста – 341
Георгиев, Коста (Константин Г. Костов) – 186, 187
Георгиев, Любен (Л. Г. Христов-Юскеселиев) – 48, 188, 189, 274, 332
Георгиев, Любен Пенчев – 187
Георгиев, Любен Томов – 187, 188
Георгиев, М. – 346
Георгиев, Нейчо – 101
Георгиев, Никола Илиев – 189, 190
Георгиев, Николай Стефанов – 190
Георгиев, Пенчо (П. Г. Попстоянов) –
190, 191
Георгиев, Стефан – 188
Георгиев, Стефан Н. – 190
Георгиев, Стефан Стоянов – 191
Георгиев, Филип – 187
Георгиев, Христо (Христо Георгиев
Недев) – 192, 193, 325
Георгиев, Цветан – 347
Георгиева, Анка – 187
Георгиева, Анна – 336
Георгиева-Бондурова, Адриана – 182
Георгиева, Ева – 306
Георгиева, Елена – 324
Георгиева, Емилия – 275
Георгиева, Катя – 200
Георгиева, Магдалина – 26
Георгиева, Надежда – 248
Георгиева, Николина – 306
Георгиеви, братя – вж. Георгиев, Евлоги и Георгиев, Христо
Георгов, Иван Андреев – 193, 222
Герай, Бехадър – 194
Герай, Месуд – 194
Герай, Мехмед – 194
Герай, фамилия – 194
Герай, Шахин – 194
Герасимов, Георги – 131
Герасимов, Енчо Атанасов – 195
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Герасимов, Михаил Михайлов – 195,
196
Герасимов, Тодор – 214
Герасков, Михаил Балевски – 197
Гервасий Сливенски, митрополит
(Генчо) – 72, 155
Герганов, Цоню – 329
Герганова, Петя – 35, 355
Герджиков, Иван – 198
Герджиков, Михаил Иванов – 197,
198, 222
Герджиков, Павел – 315
Герджиков, Стефан – 198
Герджикова, Магдалена – 197, 198
Германов, Петко – 33
Геров, Александър – 48, 129, 136
Геров, Матей – 297
Геров, Найден – 137, 192, 218, 320
Геруц, Крунислав – 138
Герчев, Герчо – 178
Герчев, Стефан – 345
Герчев, Христо – 345
Гетман, Александър (Александър
Панов Гетов) – 199, 200, 275
Гетман, Надежда – вж. Неделина,
Надя
Гецов, Стефан – 116, 189
Гечев, Стефан – 182
Гешев, Йордан – 131
Гешов, Димитър – 118
Гешов, Евлоги Иванов – 203, 204
Гешов, Евстрати Иванов, внук – 202,
203, 204
Гешов, Евстрати Иванов, дядо – 202,
204
Гешов, Иван Д. – 220
Гешов, Иван Евстратиев – 124, 138,
192, 202, 203, 204
Гешов, Иван Стефанов – 138, 201
Гешов, Никола Иванов – 204, 205
Гешова, Екатерина Ст. – 201
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Гешова, Мария Николова – 202, 203,
204
Гешова-Радева, Анка Иванова – 202,
205
Гешова, Радка – 201
Гешова-Ябланска, Харитина Иванова – 204, 205
Гешови, братя – 130
Гешови, семейство – 202
Гидиков, Стефан Стефанов – 205
Гидикова, Н. – 331
Гилевич, Нил – 60
Гилелс, Емил – 357
Гиляровски, Владимир – 143
Гиновски, Владимир – 131
Гиргинов, Александър Такев – 126,
206
Гиргинова, Анастасия – 207
Гицов, Павел Николов – 207
Гичев, Димитър Любомиров – 23,
207, 208, 266, 267
Главинич, Добрила – 363
Главчев, Петър Владимиров – 208,
209
Глауенитуер, Герт – 331
Глауенитуер, Миньон – 331
Глинский, Н. – 182
Глод, Андре – 48
Глубоковски, Николай Никанорович – 209
Глушков, Петър – 208, 302
Глушнов, Стас – 196
Гоброн, Габриел – 363
Говедаров, Тодор – 125
Говеринска, Мария – 178
Гогов, Атанас – 152
Гогол, Николай В. – 75, 81, 358
Годар, Марсел – 338
Годе, Александър – 227
Годли, Федерстън – 118
Големанов, Александър Атанасов –
210
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Големинов, Марин – 26, 49, 85, 107,
108, 270, 271, 277, 336
Голосманов, Иван Иванов – 210
Голц, Анушка – 70
Гоневски, Орасио Хр. – 211
Гоневски, Христо Иванов – 211
Гонсалвиш, Ижиту – 48
Гончаров, Станислав – 329
Горанов, Георги – 182
Горбанов, Георги – 212
Горбанов, Петко – 212
Горбанов, Петър Василев – 212
Горбатов, Виталий – 123
Горжен, Зденек – 184
Горки, Максим – 369
Горнянска, Ружа – 317
Горъчков, Г. – 133
Горянски, Петър (П. Николов
Матеев) – 183, 212, 213
Господинкин, Димитър – 344
Господинов, Йордан Симеонов – 213,
214
Господинов, Петър (Печо) Цанов –
158, 214, 215, 216
Господинов, Симеон – 214
Господинова, Вера – 215, 216
Гот, Барбара – 326
Гоцев, Тошо (Тодор Г. Стоянов) –
216, 327
Гочев, Гочо – 354, 358
Гочев, Иван Траянов – 217
Гочева, Златозара – 166
Гочева, Теодора – 217
Грабовски, Тадеуш – 67
Грашев, Иван – 217
Грашев, Милан С. – 217, 218
Греков, Димитър – 334, 351, 371
Греков, Михаил Георгиев – 218, 219
Греков, Симеон Иванович – 219, 220
Грекова, Мария – 220
Грибъл, Любомира – 273

Грибъл, Чарлз – 273
Григорий Анхиалски, митрополит –
233
Григорий Доростоло-Червенски,
митрополит (Георги Немцов) – 284
Григоров, Велико – 366
Григоров, Митко – 200
Григоров, Петър – 200
Григорова, Николина – 305, 306
Григоровна, Лидия – 28
Грозев, Гочо – 86, 152
Грозев, Гроздан – 347
Грозев, Иван – 190, 220, 221, 228
Грозев, Никола – 37, 100
Грозев, Христо – 221
Гройс, Любен – 49
Громова, Евгения – 342
Грубешлиева, Мария – 70, 105, 178,
273, 309, 342, 358, 363
Груев, Груйо Генчев – 221
Груев, Дамян (Даме) Йованов – 197,
222
Груев, Павел – 38, 291, 339
Груев, Стефан – 112
Груев, Христо – 138
Грънчаров, Димитър Стефанов –
222, 309, 310, 327
Грънчаров, Йордан – 54
Грънчаров, Паруш – 262
Грънчарова, Н. – 309
Губе, Гвидо – 300
Гудев, Гуди – 101
Гудев, Петър Тодоров – 223
Гулабчев, Спиро – 158, 212
Гуляшки, Андрей – 115, 188, 189, 213,
332, 357
Гуменюк, Виктор – 332
Гумильов, Сергей – 48, 49
Гунчев, Здравко – 41
Гурко, Йосиф В. – 212
Гъдуларов, Стефан Стефанов – 223,
224
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Гълъбов, Гълъб Димитров – 224, 225
Гълъбов, Кирил – 41
Гълъбов, Константин Спасов – 144,
213, 215, 225, 226, 274, 358
Гълъбов, Тодор Христов – 226, 227
Гълъбова, Снежина Константинова – 227, 357
Гърдев, Атанас Генов – 82, 227, 228
Гърков, Димитър – 31
Гърчев, Иван Славов – 35, 228, 229
Гьоринг, Херман – 290
Гьоте, Йохан В. – 225
Гьотке, ген.-майор – 290
Гюдженов, Димитър – 23, 130, 131
Гюзелев, Иван Недев – 229
Гюзелев, Никола – 200, 306, 315
Гюзелева, Олга Иванова (О. Ив.
Орлова) – 229, 230
Гюзелева, Стефани – 230
Гюлмезова, Мария – 269
Гюлметов, Христо – 30
Гюмюшгердан, Атанас М. – 230,
231, 233
Гюмюшгердан, Атанас Хаджидимитриу – 230, 231
Гюмюшгердан, Георги Атанасов –
230
Гюмюшгердан, Георги М. – 232
Гюмюшгердан, Димитраки Атанасов – 230, 231, 232
Гюмюшгердан, Димитър М. – 230,
231, 233
Гюмюшгердан, Екатерина М. – 230
Гюмюшгердан, Михалаки Атанасов – 230, 231, 232, 233, 234
Гюмюшгердан, Ралу М. – 231
Гюмюшгердан, Теопемпти М. – 231
Гюмюшгердан, фамилия – 230
Гюмюшева, Мила – 307
Гяуров, Николай – 97, 110, 306
Гяуров, Христо – 155
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Д
Дабев, Дружелюб – 96
Дабев, Евтим – 95, 96
Давидков, Иван – 136
Давидов, Иван Стефанов – 234
Давидов, Тома – 103
Дайски, Александър Георгиев – 234,
235
Даладие, Едуард – 124
Далчев, Атанас – 146, 225, 249, 358
Далчев, Любомир – 116
Дамев, Дамян – 126
Дамиани, Енрико – 59, 128
Дамянов, Г. – 320
Дамянов, Георги (Г. Д. Йотов) – 235
Дамянов, Иван Станев – 235
Дамянов, Райко – 41
Дамянова, Ана – 235
Дамянова, Йорданка – 235
Данаилов, Владимир – 136
Данаилов, Георги – 138, 339
Данаилов, Ламби Василев – 236
Данев, Владимир Стоянов – 236, 237
Данев, Илия – 199
Данев, Стоян – 203, 204, 211, 237,
325, 375
Данева, Рада – 236, 237
Данева, Теофана – 291
Даниел, Исак – 369
Даниел, Леон – 332
Данилчук, Халина – 274
Данов, Христо Г. – 275
Данов, Христо М. – 57, 89, 109, 274
Дановски, Боян Иванов – 116, 122,
177, 237, 272, 332, 356, 369
Дановски, Симеон – 45
Данчев, Пенчо – 122
Данчов-Зографина, Георги Попгеоргиев – 240
Данчов, Иван Георгиев – 45, 239, 240
Данчов, Иван Петров – 167, 238
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Данчов, Никола Георгиев – 239, 240,
363
Данчов, Никола Попгеоргиев – 240
Данчов, Юрдан Иванов – 238, 239
Данчова, Екатерина – 238
Данчови, семейство – 239
Дарвас, Лили – 370
Даскалов, Апостол Трифонов – 240
Даскалов, Георги – 209
Даскалов, Димитър Благоев – 240,
241
Даскалов, Петър Николов – 241
Даскалов, Райко Иванов – 235, 241,
242
Даскалов, Стоян – 97, 126, 363
Даскалов, Т. – 340
Даскалов, Теодоси – 38
Даскалов, Христо – 42
Дачев, Петър – 328
Дачов, Анастас Петров – 242, 243
Дашек, Войтех – 212
Дебелянов, Вельо – 213
Дебелянов, Димчо Вельов – 70, 71,
94, 124, 183, 213, 225, 243, 299, 355,
357, 363
Дебелянова, Мария – 243
Дебюси, Клод – 314
Дезире, Денис – 49
Дейков, Никола – 222
Делев, Митак – 152
Дели Мехмед – 71
Делибашев, Атанас Христов – 243,
244
Делибашева, Райна Димитрова – 244
Деливоров, В. Ст. – 50
Делииванов, Туше – 197, 198, 246
Делирадев, Павел Димитров – 245,
246
Делирадев, Тома – 329
Делчев, Борис – 70, 109, 122, 178,
213, 362

Делчев, Георги (Гоце) Николов – 19,
71, 127, 197, 198, 199, 246, 297, 355
Делчев, Милан – 246
Делчев, Христос Димитров – 247
Дельовски, Кръсте – 360
Делянов, Минчо Колев – 247, 290
Дементев, Георги – 210
Дементиев, Андрей – 189
Демирев, Атанас – 94
Денев, Борис (Б. Д. Чоканов) – 23,
183, 239, 248, 257, 326
Денев, Крум – 131
Денев, Панайот Димов – 248
Денизов, Борис – 34
Денков, Гаврил Мишев – 249
Денкова, Ненка Владиславова – 249
Державин, Николай С. – 56, 75, 204,
245, 338
Дерко, Алекс – 340
Дертлиев, А. – 134
Десбон, Жорж – 104
Деянов, Иван Луков – 249
Деянов, Пейко – 29
Джагаров, Георги – 178, 188, 189, 207,
272, 274
Джапунов, В. – 46
Джеров, Александър – 179
Джигрев, Васил Георгиев – 250
Джидров, Богдан – 250
Джидров, Петър Спиридонов – 250,
251, 361
Джиков, Александър Иванов – 251,
252
Джорджевич, Тамара – 86
Джуджев, Стоян – 108, 182
Джудич, Любиша – 49
Джумалиев, Г. – 225
Джуров, Добри – 236
Дзиезу, Йозеф – 78
Диамандиев, Димитър – 197
Дикиджиев, Димитър – 253
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Дикиджиева-Иванович, Анка Димитрова – 252, 253
Диков, Иван – 208
Дилов, Любен – 189, 276
Диман, Артур (Буданеца) – 27
Диманов, Теодор – 57
Димитриев, Андрей – 253
Димитриев, Радко – 102, 158, 291
Димитриев, Станчо Димитров – 253,
254
Димитриу, Власиос – 231
Димитров, Александър (Сашо) – 312
Димитров, Александър Димитров –
254
Димитров, Асен Сталев – 85, 255
Димитров, Атанас Антонов – 255
Димитров, Борис Георгиев – 256
Димитров, Васил – 25, 68
Димитров, Владимир (В. Д. Поппетров) (Майстора) – 30, 62, 130,
131, 181, 182, 183, 256, 257
Димитров, Георги – 108
Димитров, Георги (Г. Д. Михайлов) –
40, 41, 55, 62, 69, 70, 74, 83, 90, 106,
175, 182, 185, 198, 200, 259, 260,
280, 293, 299, 302
Димитров, Георги Димчев – 317
Димитров, Георги М., д-р (Гемето) –
25, 37, 38, 267, 323
Димитров, Георги Петров – 255,
257, 258
Димитров, Данко – 323
Димитров, Димитър – 130
Димитров, Димитър Х. – 179
Димитров, Емил – 85
Димитров, Илчо – 150, 273
Димитров, Кирил – 145
Димитров, Илия (Клисарина) – 32
Димитров, Лазар – 198, 246
Димитров, Любен – 38, 274, 326
Димитров, Георги (Маврото) – 32
Димитров, Михаил – 245, 274
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Димитров, Младен Георгиев – 258
Димитров, Никола – 262
Димитров, Никола (Черногореца) –
126
Димитров, Павел – 258, 259
Димитров, Петър – 64
Димитров, Петър (П. Д. Гочев) – 264,
265
Димитров-Рудар, Петър (П. Д. Келов) – 259, 260
Димитров, Сава Христов – 260, 261
Димитров, Стефан (С. Д. Попстефанов) – 261, 262, 310
Димитров, Страшимир – 136, 224
Димитров, Тодор Христов – 262, 263
Димитров, Тодораки – 375
Димитров, Филип – 246
Димитров, Христос – 247
Димитров, Цветан – 141
Димитрова, Анастасия – 306
Димитрова, Анета Николова – 263
Димитрова, Анна – 261
Димитрова, Ариадна (А. Д. Игнатова) – 263
Димитрова, Блага – 48, 49, 189, 273,
274, 358
Димитрова, Богдана – 358
Димитрова, Гена – 200, 315
Димитрова, Елена – 255
Димитрова, Лиляна – 254
Димитрова, Людмила – 307
Димитрова, Мария Тотева – 264
Димитрова, Мила Петрова – 264, 265
Димитрова, Радка – 129
Димитрова, Роза – 83
Димитрова, Соня – 341, 342
Димитрова, Цветана – 256
Димков, Никола Стоенов – 266
Димков, Петър Иванов – 266
Димков, подполк. – 324
Димкови, фамилия – 266
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Димов, Вергил (В. Д. Вергилов) – 23,
266, 267, 268
Димов, Димитър – 178, 275
Димов, Димитър Маринов – 267
Димов, Иван – 47
Димов, Иван Господинов – 35, 109,
228, 268, 269, 330, 342, 355, 369
Димов, Иван (И. Д. Вергилов) – 268
Димов, Камен – 271
Димов, Янко Лазов – 269, 270
Димова, Вера – 269
Димова, Веселина – 136
Димова, Мария – 321
Димова, Мария Каменова – 270, 271
Димовски, Борис – 283
Димчев, В. – 219
Димчев, Христо Наумов – 271, 272,
336
Димчевски, Цвятко – 215, 257
Динев, Ангел – 27
Динев, Никола Савов – 223, 272
Динев, Стоян – 31
Динева, Ана – 307
Динеков, Иван – 275
Динеков, Петър Николов – 48, 57,
109, 122, 129, 130, 136, 157, 272,
273, 274, 275, 338, 370
Динекова, Гена – 275
Динков, Кирил – 152
Динков, Николай Манолов – 276
Динов, Андрей – 207
Диновски, Витолд – 165
Дионисий Критски, митрополит – 233
Дичев, Ивайло – 277
Дичев, Марко – 212
Дичев, Стефан Николов – 276, 277
Дичева, Лиляна – 182, 277
Дишева, Найда – 258
Добрев, Александър Иванов – 277,
278
Добрев, Димитър – 126, 142, 362
Добрев, Иван – 162, 196, 220, 244, 274

Добрев, Кирил – 109
Добрев, Марко – 152
Добрев, Христо – 164
Добрева, Венче – 134
Добрева, Дойна – 101
Добрева, Марина Димитрова – 278
Добринов, Александър Христов –
109, 130, 278, 279, 329
Добринов, Христо – 279
Добринова, Мила – 278
Добрич, Лазар Иванов – 279, 299
Добровин, Исай – 321
Добрович, Страшимир – 204, 303, 324
Доброславски, Кирил – 280
Доброславски, Трайчо Михов – 279,
280
Добруджански, Димитър – 361
Добруджански, Тодор – 215
Доганов, Георги Иванов – 281, 282
Доганов, Константин Иванов – 281
Доганов, Константин Тодоров – 282
Доганов, Никола – 281
Доганов, Тодор Христов – 282
Доганов, Христо – 282
Доганова, Люба – 281
Доганови, фамилия – 281, 282
Дойнов, Дойно – 277
Дойчев, Любомир Колев – 282, 283,
284, 342
Дойчева, Вяра – 182
Долински, В. Н. – 220
Долчинков, Жеко – 101
Дондуков-Корсаков, Александър
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Дончев, Кръстю – 211
Дончев, Николай – 48, 190, 275, 294
Дончев, Октав – 285
Дончев, Слави – 183
Дончев, Трифон (Т. Д. Гайдурков) –
285, 286
Дорев, Аце – 287
Дорев, Иван Василев – 286, 287, 373
Дорев, Панчо – 287
Дорич, Александър Александров –
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Доронин, Юрий – 189
Доротеева, Мила – 223
Досев, Досьо – 33
Досев, Стефан Ненков – 288
Доспевски, Станислав – 328, 329, 331
Доспевски, фамилия – 329
Достоевски, Фьодор – 60
Доукарис, Дмитрис – 49
Дочев, Александър Йорданов – 289
Дочев, Огнян – 131
Дочков, Атила – 290
Дочков, Васил – 289
Дочков, Страшимир Иванов – 289,
290
Дочкова, Екатерина – 289, 290
Дочкова, Елена – 290
Драганов, Асен – 292
Драганов, Димитър – 283
Драганов, Първан Драганов – 50, 290
Драганов, Янко Драганов – 254, 291
Драгиев, Атанас – 37
Драгиев, Димитър (Д. Д. Колев) – 292
Драгиева, Ана – 292
Драгнева-Възвъзова, Анна – 358
Драгова, Надежда – 274
Драгозов, Гено – 164
Драгойчева, Цола Нинчева – 41, 257,
292, 293, 352, 368
Драгостинов, Иларион – 172
Дракчиева, Свобода – 308
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Дрангов, Кирил – 125
Драндар, Антон – 194
Дрехаров, Христо – 373
Дринов, Марин – 75, 273
Друмев, Васил – вж. Климент Браницки и Търновски, митрополит (Васил
Друмев)
Друмев, Марин Друмев – 293
Друмев, Марин М. – 293
Друмева, Мария М. – 293
Друмева, Стефанка – 293
Друце, Йон – 272
Дръндаров, Георги – 213
Дубров, К. – 196
Дуве, Ерих – 300
Дуда, Херберт – 225
Дудов, Златан – 237
Дудулов, Анастас Периклиев – 294,
295
Дудулов, Димитър Периклиев – 295,
296
Дудулова, Аспасия – 295
Дудулова, Княгиня – 295
Дудулова, Райна – 295
Дузе, Елеонора – 112
Дуйчев, Иван – 25, 85, 131, 165, 166,
178, 274, 328, 374
Дукич, Анте – 363
Дуков, Дончо – 98
Дулев, Антон – 152
Дултов, Кирил – 362
Думанов, Петър – 116, 357
Думанова, Аспазия – 181, 183
Думбалаков, Димитър Атанасов –
296, 297, 298
Думбалаков, Михаил Атанасов –
297, 298, 374
Думбалаков, Трендафил Атанасов –
298
Думбалакова, Злата – 297, 298
Думев, Велко – 198, 199
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Дунаев, Валери – 72
Дунин-Барковский, Л. – 319
Дупаринов, Спас – 235
Дупаринова, Маргарита – 336
Духат, Здеслав – 166
Дучевски, Борис Дучев – 298, 299
Душков, Атанас Гаврилов – 229,
299, 342
Душкова, Лидия – 299
Дъкомбаски, Ангел – 69
Дълбоков, Сава – 200
Дънов, Петър Константинов – 75,
299, 300, 310
Дървингов, Петър – 80, 109, 198, 297,
298, 361
Държански, Ангел – 301
Дьоринг, Мартин – 146
Дьоркен, Валтер – 300
Дюгмеджиев, Любен Димитров –
301, 302
Дюкмеджиев, Христо Иванов – 302,
303
Дюкло, Жак – 156
Дюлгерова, Анастасия (Сия) Пешева – 303
Дюлфер, Мартин – 124
Дюран, Емил – 179
Дюртен, Люк – 57
Дяков, Антон – 366
Дякова, Мара Богданова – 304
Дякович, Александър Владимирович – 304, 305
Дякович, Борис – 198
Дякович, Цветана Владимир – 305,
306
Дяков, Петър – 164
Дянков, М. – 336
Е
Еванс, Алекс – 36
Евдокимов, Андрей Петрович – 307
Евдокия, княгиня – 80

Еверс, Ариен – 235
Евстатиев, Константин Димитров –
307, 308
Евстатиев, Обретен – 308
Евстатиева, Аделина Обретенова –
308
Евстатий Пелагонийски, митрополит
(Георги Димитракиев) – 371
Евтушенко, Евгений – 188, 189
Едрев, Димитър – 127
Едрев, Стоян – 199, 200
Едуардова, Е. – 242
Екзарх, Александър (Ал. Стоилов
Боев) – 360
Еленков, Стефан – 315
Елеонора, българска царица – 334
Елин Пелин, Боян – 342
Елин Пелин (Димитър Иванов Стоянов) – 23, 40, 45, 57, 85, 86, 88,
96, 97, 116, 122, 130, 146, 157, 273,
275, 288, 342
Елин Пелин, Елка – 342
Елисавета, румънска кралица – 292
Елисеев, Борис – 130, 131
Елмазова, Невена Атанасова – 309
Емануилов, Аспарух – 96
Емануилова, Васка (В. Е. Игова) –
176, 310
Енвер паша – 316
Енгелс, Фридрих – 55
Енчев, Дойчо – 312
Енчев, Илия – 181
Енчев, Лука – 312
Енчев, Н. – 267
Енчев, Стоян Стефанов – 311
Енчева, Живка – 136
Енчева-Йоловска, Маня Радева –
311, 312, 364
Енчева, Люба – 314
Епанчин, Николай Ал. – 102
Еренберг, Курт – 278
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Еренбург, Иля – 104, 340
Ерио, Едуард – 125, 290
Ерменков, Бончо – 22
Ермолова, Мария – 112
Есенин, Кристиян – 283
Есенин, Сергей – 213
Есхил – 182
Етимов, Георги Тодоров – 312, 313
Етърски, Стоян – 260
Ефремов, Георги – 336
Ефтимов, Ефтим – 25
Ж
Жабленски, Асен Николов – 90, 313,
314
Жавилие, Морис – 120
Жанмянджов, Данзаншараф – 306
Жаров, Ангел – 79
Жеков, Атанас – 131
Жеков, Георги Люцканов – 314
Жеков, Никола – 246
Жеков, Никола Тодоров – 80, 102,
118, 124, 125, 291, 315, 316, 375
Жеков, Стоян – 208
Жекова, Петрана – 101
Жеку, Екатерина – 253
Желев, Вл. – 140
Железаров, Спас – 32
Желязков, Иван Георгив – 316, 317
Жендов, Александър Стефанов –
109, 116, 140, 294, 317, 318, 369
Жендов, Ст. – 317
Жендов, Стефан – 317
Жендова, Станка – 317
Жерар, Кристиян – 48
Жеромски, Стефан – 274
Жечев, Георги Текелиев – 318
Жечев, Павел Димитров – 318, 319
Жечев, Рафаил – 339
Жечев, Тончо – 276, 332
Жибаров, А. – 369
Живанович, Миливое – 86
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Живков, Георги Атанасов – 319, 320
Живков, Живко – 161
Живков, Тодор – 97, 110, 117, 185, 196,
200, 207, 302, 334
Живкова, Евгения – 320
Живкова, Людмила – 207
Живкова, Мария – 319, 320
Жид, Шарл – 170, 278
Жинзифов, Райко – 351
Жорес, Жан – 106, 337
Жуковски, Анатолий – 85, 86
Жуковски, В. А. – 219
Журков, Наум – 128
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Забунов, Янко – 292
Забунова, Лилия – 207
Завадски, Казимир – 299
Завадски, Юрий – 188
Завоев, Петър – 23, 229
Завялов, Всеволод В. – 337
Загоров, Д. – 221
Загорски, Бочо Бочев – 320
Загорски, Бочо П. – 320
Загорски, Иван Йосифов – 321
Загорски, Йосиф – 321
Загорски, Петър Йосифов – 321, 322
Загорчев, Борис Николов – 322
Загорчинов, Стоян – 94, 146, 213, 269
Зажински, Матей – 317
Заимов, Владимир Стоянов – 73, 74,
140, 323
Заимов, Стоян Стоянов – 33, 119, 167,
193, 219, 323, 324, 325, 337
Заимова, Анна – 323
Заимова, Екатерина – 324
Заимова, Клавдия – 324
Зайков, Рашко Гаврилов – 325, 326
Зак, Яков – 357
Занков, Александър Христов – 116,
148, 326, 327
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Занков, Георги – 198
Запрянов, Михаил – 26
Запрянов, Трайко (Т. З. Атанасов) –
327, 328
Запрянова, Емилия – 328
Заптиев, Иван – 214
Зарев, Георги – 131
Зарев, Пантелей – 48, 273, 274
Захари Зограф (Захари Христович
Димитров) – 328
Захариев, Васил (В. З. Стоянов) – 80,
94, 328, 329, 331
Захариев, З. – 134, 263
Захариев, Иван – 113
Захариев, Кирил – 341
Захариев, Стоян – 147
Захариев-Чемера, Петър Христов –
330
Захариева, Александрина – 331
Захариева, Елка Василева – 329,
330, 331
Зашев, Никифор – 209
Згоров, Никола – 199
Здравков, Божидар – 31
Зельоная, Рина – 259
Земни, Александър – 126
Земницки, Стефан – 78
Зидаров, Камен (Тодор Събев Манев) – 70, 109, 157, 188, 200, 206,
309, 310, 331, 332
Зидаров, Никола Иванов – 109, 333
Зидарова, Анна – 332
Зиколова, Светлана Стоянова – 333
Зинел, Х. И. – 140
Златанов, Александър Харалампиев – 333, 334
Златанов, Константин – 323
Златарев, Васил – 182
Златарева, Бинка Манолова – 334
Златарева, Вера Димитрова – 179,
301, 335, 336, 362
Златарева, Екатерина – 112

Златаров, Алеко – 198
Златаров, Асен Христов – 95, 96, 106,
109, 118, 120, 122, 124, 125, 144, 183,
209, 215, 216, 225, 273, 278, 337,
338, 358, 369
Златаров, Любен Стоянов – 338, 339
Златаров, Стоян – 339
Златаров, Христо – 338
Златарова, Евдокия – 337
Златарова, Теофана – 337, 338
Златарски, Васил – 59
Златев, Минчо – 63
Златев, Пенчо – 290, 323
Златев, Тодор Христов – 340
Златев-Черкин, Георги – 116, 137,
305, 306
Златин, Мойсей – 59
Златков, Никола – 223
Злъчкин, Сава (Сава Стоянов) – 80,
340, 341
Змей Горянин (Светозар Акендиев
Димитров) – 116, 134, 229, 283,
341, 342
Знахар, Иван (Иван Христов Захариев) – 330
Зографов, Борис Стефанов – 342,
343, 344
Зографов, Владимир – 173, 331
Зографов, Владислав Б. – 343
Зографов, Драган Стефанов – 190,
344, 345
Зографов, Никола Петров – 246, 346
Зографов, Стефан – 343, 344
Зографова, Анастасия – 343, 344
Зографова, Фания – 343, 344
Зоева, Р. – 340
Зола, Емил – 129, 337
Золотович, Любомир – 228, 369
Золотович, Петър – 122
Зосиадис, Ат. – 233
Зудерман, Херман – 357
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Иван Арабаджията – 32
Иваненко, Д. – 326
Иваненко, Оксана – 178
Иванов, Вичо – 59, 94
Иванов, Дико Гечев – 346, 347
Иванов, Димитър – 83
Иванов, Иван – 308
Иванов, Иван Монов – 348
Иванов, Йордан – 59, 273, 275
Иванов, Кальо Калев – 348
Иванов-Книговезеца, Христо – 218,
219
Иванов, Михаил (М. И. Стоянов) –
348, 349
Иванов, Нестор – 327
Иванов, Н. Н. – 337
Иванов, Петър – 298, 346
Иванов, Саздо (С. И. Тричков) – 171,
349
Иванов, Христо – 126, 326
Иванов, Юрдан Мирчев – 350
Иванова, Елвира – 97
Иванова, Климентина – 274
Иванова, Олга – 123
Иванова, Радка – 174
Иванович, Деса – 85
Иванович, Жан – 253
Иванович, Константин – 253
Иванович, Люба – 85
Иванович, Никола – 253
Иванчев, Атанас – 182
Иванчев, Нено – 349
Иванчев, Стоян – 68
Иванчева-Кимрянова, Екатерина –
112
Иванчов, Тодор – 201, 351
Ивошевич, Люба – 55, 136
Игнатиев, Николай П. – 293, 324
Игнатиева, Вера (В. И. Кирова) –
227, 229, 352
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Игнатов, Георги – 213, 318
Игов, Светозар – 157, 206
Измирлиев, Мицо – 209
Измирлиев, Тома – 56
Измирлиева, Надежда – 139
Икономов, Боян – 46
Икономов, Васил – 68
Икономов, Владислав – 276, 277
Икономов, Георги – 205
Икономов, Димитър – 183
Икономов, Димитър Иванов – 353
Икономов-Жеравнеца, Никола – 355
Икономов, Илия – 356
Икономов, Илия Н. – 356
Икономов, Любен Георгиев – 353,
354
Икономов, Николай Илиев – 274,
332, 355, 356
Икономов, Никола Петков – 354, 355,
357, 358
Икономов, Петко Ст. – 355
Икономов, Тодор – 192
Икономова, Маня – 330
Икономова, Нейка Тодорова – 356,
357
Икономова, Пенка Георгиева – 355,
357
Иларион Ловчански, митрополит
(Иван Иванов) – 194
Иларион Макариополски и Търновски, митрополит (Стоян Стоянов
Михалев) – 194, 341
Иларионов, Йосиф – 328
Иларион Сливенски, митрополит
(Григорий К. Арабаджиев) – 80
Илиев, Атанас Атанасов – 178, 358,
359
Илиев, Борис Андреев – 359
Илиев, Велизар – 184
Илиев, Георги – 28, 29
Илиев, Господин – 131
Илиев, Константин – 55, 107, 108
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Илиев, Крум – 267
Илиев, Симеон – 373
Илиев, Стефан – 42
Илиева, Дора – 331
Илинчев, Кирил – 269
Илия Кърчовалията – 51, 52
Илков, Димитър Николов – 359
Илчев, Васил – 85
Илчев, Серафим Любомиров – 360
Ингилизов, Георги Попарсов – 361
Инокентий Софийски, архимандрит – 109
Иноченти, Джорджо – 327
Иноченти, Марио – 327
Иречек, Константин – 183, 212
Ирибаджаков, Николай – 116
Ирмшер, Йохан – 166
Исаев, Младен (М. И. Младенов) –
24, 48, 115, 142, 156, 342, 362
Исусов, Мито – 136
Иширков, Анастас – 337
Иширков, Пандели – 127
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Йенсен, Алфред – 75, 106
Йоаким, архимандрит – 61
Йоан Кукузел – 182, 273
Йоанна, царица на България – 37, 57
Йоан Павел ІІ, папа – 275
Йованович, Катарина – 86
Йованович, Любинка – 86
Йованович, Милан – 63
Йовичевич, Йован – 21
Йовков, Йордан – 59, 109, 122, 123,
124, 156, 157, 225, 274, 275, 329,
332, 338, 341, 369, 373
Йовович, Елисавета – 116
Йовович, Христо – 131
Йовчева, Санда Тенева – 104, 105,
283, 310, 362, 363
Йовчев, Никола – 295

Йовчев, Петко – 85
Йоловски, Дочо Колев – 364
Йоловски, Кольо – 364
Йоловски, Радко – 364
Йонеску, Таке – 204
Йончев, Л. – 120
Йончев, Стефан – 364, 365
Йончев, Тодор (Т. Й. Тончев) – 365
Йорданов, Борислав – 367
Йорданов, Велико Вълков – 205,
365, 366
Йорданов, Владимир – 366
Йорданов, Георги – 184
Йорданов, Георги (Г. Й. Илчев) – 164
Йорданов, Иван Владимиров – 366
Йорданов, Карл Димов – 131, 366, 367
Йорданов, Петър (П. Й. Петров) –
367, 368
Йорданов, Тодор Антонов – 368, 369
Йорданова, Зорка Янкова – 35, 122,
369, 370
Йосиф І, български екзарх (Лазар
Йовчев) – 109, 192, 201, 246, 370,
375
Йосиф ІІ, Вселенски патриарх – 25
Йосиф Варненско-Преславски, митрополит (Иван Лазаров) – 269, 270
Йосиф Соколски, архиепископ (Тодор
Петрович) – 371
Йосифов, Илия – 306
Йосифов, Йоско – 29
Йосифов, М. – 155
Йосифова, Адела Николова – 372
Йосифова, Екатерина – 49
Йотов, Иван Костадинов – 372, 373
Йохансен, Ф. – 20
Йоцов, Борис Иванов – 59, 88, 228,
342, 373, 374
Йоцов, Димитраки – 375
Йоцов, Димитър Ангелов – 183, 316,
374, 375
Йоцов, Христо Иванов – 180, 375, 376
Йоцова, Райна – 75
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Кабаиванска, Райна – 227, 315
Кабаивански, Ячо – 180
Кабакчиев, Любомир – 227, 357
Кабакчиев, Христо – 55
Кабакчиева, Райна – 111, 112
Кабалевски, Дмитрий – 46, 306
Каблешков, Илия – 126
Каблешков, Недко – 130
Каблешков, Тодор – 221
Кавалджиев, Владимир – 116
Кавалджиев, Д. – 219
Каварналиев, Христо – 128
Кавръков, Кольо – 101
Казаков, И. – 120
Казанджиев, Георги – 211
Казанджиев, Иван – 218
Казанджиев, Л. – 45
Казански, Рачо – 272
Казасов, Димо – 86, 109, 208, 358
Казлерович, Тришка – 180
Кайзерлинг, Г. – 226
Калай, Миклош – 305
Калас, Мария – 137
Калина Малина (Райна Иванова
Радева-Митова) – 105, 109, 116
Калистрат, архимандрит (Никола
Васев Наков) – 79
Калмиков, Иван – 325
Калоянчев, Георги – 85
Калфов, Дамян – 116
Калфов, Христо – 80, 126
Калчев, Камен (Петър Митев Калчев) – 180, 260
Калъпчиев, Никола – 267
Калъчев, Ари – 283
Камбов, Дарин – 49
Каменов, Евгени – 117, 145
Каменов, Илия – 211
Каменов, Константин – 109
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Каменова, Анна – 57, 156, 225, 337,
363
Кампелмахер, Е. И. – 140
Камхи, Рафаел – 246
Каназирев, Иван – 39
Каназирева, Райна – 218
Кандев, Ламби – 301
Канели, Мария – 112, 227
Канели, Радул – 112
Каниц, Феликс – 193, 194
Кантарджиев, Стефан – 182
Кантарджиев, Тодор – 44, 79, 80
Кантарджиев, Чудомир – 346
Капр, Алберт – 329
Каравелов, Любен – 206, 218, 281,
282, 303, 320, 324
Каравелов, Петко – 139, 194, 203, 281,
325, 351, 371
Каравелова, Виола – 109
Каравелова, Екатерина – 104
Каравелова, Лора – 75
Каравелови, фамилия – 281
Караджич, Вук – 106
Караджов, Георги (Блага Билка) –
341
Караджов, Дечко – 116, 290
Караджов, Никола – 62
Караджова, Надка – 101
Караиванов, Йовчо – 101, 102
Карайовов, Тома – 52, 246
Каракашев, Владимир – 200, 332
Каракашев, Георги – 342
Каракашева-Иванович, Ружа – 253
Каракостов, Стефан – 109, 122, 272,
355, 369
Каракостова, Ана – 265
Каракостова, Славка – 310
Каралийчев, Ангел – 55, 70, 85, 94,
96, 116, 122, 131, 146, 156, 180, 188,
225, 228, 260, 329
Каралийчева, Вела – 70
Карамалаков, Л. – 328
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Караманджуков, Христо – 212
Караминков, Христо – 193
Караминков, Христо Д. – 192
Карапетров, Константин – 306
Карапетров, Петър – 278, 342
Карапешев, Недялко – 342
Караславов, Георги – 115, 136, 188,
207, 280, 345
Караславов, Слав – 115
Карастоянов, Анастас – 331
Карастоянов, Асен – 101, 314
Карастоянова, Влада – 61
Карастоянова, Георгица – 302, 312
Карастоянова, Надежда – 320
Каратеодоров, Васил – 342
Кара Фейзи – 361
Караянев, Атанас – 241
Кар, Д. – 72
Карев, Никола – 19
Карима, Ана (А. Тодорова Велкова) – 59, 94, 205, 336, 337, 363, 373
Каришев – 369
Карл I, император на Австро-Унгария – 339
Карлитон, Уилям – 98
Карлов, Борис – 101
Карнобатлова, Благовеста – 315
Карова, Нели – 110, 116
Карол II, крал на Румъния – 339
Каролев, Стоян – 122, 129
Каролев, Цветан – 46
Карпинето, Алфредо – 166
Карягин, Юри – 29
Касабов, Борис – 42
Касабови, семейство – 301
Касъров, Иван – 45
Касърова, Люба – 104, 105, 363
Каулбарс, Александър В. – 91
Кауфман, Николай – 275
Кауфман, Ф. – 140
Кауцки, Карл – 55, 251

Кацаров, Велислав – 281
Кацаров, Гаврил – 57, 59, 124, 214
Кацаров, Димитър – 205, 220
Квартирников, Алекси – 350, 354
Кей, Ернст – 274
Кеконен, Урхо – 280
Келтерборн, Екехарт – 140
Келх, Франц – 140
Кемалов, Иван – 207
Кемал паша – 51
Керанов, Димо – 325
Керезов, Йордан – 209
Керън, Джордж – 201
Кеслерза, Аркадий – 332
Кестерчанек, Ото – 98
Кесяков, Тодор – 31
Кесякова, Стефания – 175
Кецкаров, Методи – 176
Килифарски, Върбан – 199
Кипров, Александър – 112, 246
Киранова, Цветана – 335
Кирил, български патриарх (Константин Марков Константинов) – 36,
159, 200, 269, 270, 280, 295
Кирил и Методий – 43, 131, 275
Кирил Одрински, митрополит – 233
Кирил Преславски, княз – 102, 339,
374
Кирилов, Иван – 56, 345, 363
Кирков, Васил – 115, 213, 330, 352,
355, 357, 369
Кирков, Георги – 40, 55, 302, 365
Кирков, Кирил – 171
Киров, Гено – 122, 227, 229, 352
Киров, Киро – 329
Киров, Найден – 302
Киров, Никола – 163
Киров, Стефан – 191
Кирова, Зорница – 347
Кирова, Констанца – 122, 352
Кирчев, Антон – 329
447

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

Кирчев, Атанас – 112, 213, 227, 265
Кирчева, Елена – 228
Кирчева, Олга – 35, 336, 369, 370
Киселинчев, Лазар – 344
Киселинчев, Пандо – 131
Киселков, Дечо – 89
Киселов, Алексей – 184
Киселов, Г. – 204
Кисимов, Константин – 35, 54, 223,
227, 332, 369, 373
Кисимова, Лили – 368
Кисьов, Александър – 79, 80
Китанов, Б. – 30
Китов, Серафим – 54
Кишмеров, Петър – 290
Клабе, Раймон – 336
Клай, Ерих – 261
Клементина Орлеанска, княгиня –
233, 303
Климбаров, Славчо – 124
Климент Браницки и Търновски,
митрополит (Васил Друмев) – 138,
212, 269, 370, 373
Климент, йеромонах от Троянския
манастир – 190
Климент Охридски – 130, 131, 295
Клисуров, Т. – 358
Клозиер, Фернан де – 175
Ковач, Виктор – 253
Ковачев, майор – 297
Ковачев, Васил – 246
Ковачев, Владислав (Славчо) – 346
Ковачев, Иван – 267
Ковачев, Йордан – 181, 345
Ковачев, Никола – 283
Ковачева, Дона – 246
Ковачева, Райна – 83
Коджаманов, Руси – 80
Коджейков, Драгой – 54
Коев, А. – 320
Коев, Константин – 299
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Коен, Алберт – 187
Коен, Давид – 339
Коен, Яков Исак – 267
Кожухаров, Никола – 34, 131, 143
Кожухарова, Лиляна – 244
Козарски, Иван – 128
Козлев, Никола – 273
Козма, презвитер – 274
Козмас, Ставарос – 233
Кознички, Величко – 80
Козовски, Фердинанд – 199
Койнаков, Иван – 275
Койчев, П. Д. – 287
Коларов, Васил – 40, 69, 84, 175
Коларов, Георги – 131
Коларов, Емил – 374
Коларов, Иван – 80
Колдамова, Красимира – 315
Колев, Борис – 130, 329, 362, 367
Колев, Дойчо – 284
Колев, Иван – 79
Колев, Стоян – 51
Колева, Реса – 307
Коледаров, Петър – 183
Коленцов, Симеон – 54
Колищърков, Петър – 25
Колов, Дан (Дончо Колев) – 125
Коломейцев, А. – 72
Колпаков, Венцислав – 162
Колчакова, Магда – 357, 369
Колчев, Васил – 139
Компаниец, Василий – 260
Комфорти, Радка – 48
Кондарев, Иван – 70, 275
Кондарев, Никола – 277
Кондев, Васил – 246
Кондова, П. – 328
Конев, Илия – 136
Кононович, Елена – 102
Кононович, Юрий – 102
Константинов – 244, 300
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Константинов, Алеко – 72, 119, 137,
273, 327
Константинов, Георги – 48, 115, 122,
178, 205, 229, 310, 373
Константинов, Грозю – 51
Константинов, Димитър – 146
Константинов, Константин – 213
Константинов, Петър – 275
Константинов, Спиро – 325
Константинова, Денка – 310
Константинова, Елка – 257, 275
Константинова, Лада – 131
Константинова, Маргарита – 312
Константинова, Надя – 257
Константинович, Боголюб – 210
Консулов, Георги – 138
Консулов, Стефан – 42
Консулова-Вазова, Елисавета – 109,
131, 143, 176
Конфорти, Лео – 272
Копаранов, В. – 141
Корбу, Джордже – 49
Корвалан, Луис – 211
Корназов, Цони – 50
Косев, Димитър – 153, 275
Косев, Константин – 136, 149, 277
Костабеков, Иван – 84
Костов, Георги – 28, 269
Костов, Димитър – 137, 152
Костов, Дончо – 42
Костов, Стефан Л. – 57, 125, 274
Костов, Трайчо – 39, 40, 173, 182, 211
Костурков, Стоян – 23, 124, 205, 248
Кофарджиев, Никола – 312, 368
Кохина, Яна – 261
Коце Маврата – 346
Коцев, Асен – 305
Коцев, Кирил – 103
Коцева, Йонка – 130
Кочев, Николай – 166
Кошка, Ян – 48

Кошут, Лайош – 130
Коюмджиев, Иван – 342
Коюмджиоглу, братя – 232
Коюмджиоглу, Георгиос – 231
Краев, Кръсте – 246
Краева, Тинка – 39, 306, 307
Крайселска, Виктория – 101
Кракра Пернишки – 182
Кралев, Илия – 370
Крапчев, Данаил – 125
Красински, Славчо – 342
Краснополска, Екатерина – 54
Кратунков, Я. – 187
Кратунчев – 68
Крейн, Дж. – 201, 257
Кремен, Михаил – 46, 56, 70, 94, 181,
188, 226, 275, 337, 338, 344, 345
Кременлиев, Борис – 108
Кретценбахер, Леополд – 329
Кроче, Бенедето – 358
Крумов, Секул – 331
Кръклец, Г. – 342
Крънзов, Гео – 155
Крънзов, Георги – 95
Кръстанов, Кръстан – 70
Кръстев, Александър – 80
Кръстев, Венелин – 46
Кръстев, Димитър – 71
Кръстев, Кирил – 143, 331, 358
Кръстев, Кръстьо – 75, 122, 157, 158,
205
Кръстев, Михаил – 329
Кръстев, Тодор – 211
Кръстева, Божана – 84
Кръстевич, Гаврил – 233
Кръстеняков, Илия – 113, 228
Кръстеняков, Н. – 308
Кудин, В. И. – 358
Кузманова, Йорданка – 357
Кузупов, Любо – 201
Кукудов, Светозар – 43
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Кулев, Тодор – 89
Кулишев, Георги – 52, 222
Кулман, Детлив – 275
Кунев, Алфред – 227
Кунев, Трифон – 248
Кунин, Петко – 39
Купер, Емил – 83
Купер, Емилио – 315
Купнер, О. – 219
Куприн, Александър – 213, 332
Куртев, Димитър – 32
Куртев, Стоян – 164
Курц, Матилде – 108
Куршумов, Павел – 315
Кусева, Ефтимия – 131
Кутев, Филип – 90, 101, 255, 258, 261,
270, 314, 352
Кутин, Николай – 97
Куюмджиев, Петър – 253
Куюмджийски, Анжело – 38
Кширановски, проф. – 275
Кънев, Рафаил – 38
Кънев, Стефан – 101
Кънчев, Ангел – 219, 325
Кънчев, Богомил – 327
Кънчев, П. – 128
Кънчев, Тодор – 145
Кънчева, Соня – 101
Къргов, Генчо – 218
Кърджиев, Драган – 47, 59, 82
Кърджиева, Лидия – 143
Кърничева, Менча – 52
Кърпачев, Димитър – 272
Кърпачев, Христо – 139, 180
Къртовски, Крум – 80
Кършев, Иван – 347
Кършовски, Преслав – 131, 295
Кьойбашиев, Димо – 87
Кьолер, Инес – 275
Кьосев, Дино – 246
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Кьосеиванов, Георги – 50, 57, 159,
168, 251, 339
Кюлявков, Крум – 70, 180, 237, 275,
332, 369
Кючков, Вельо – 266
Л
Лавренов, Цанко – 116, 131, 275,
330, 332
Лазаркевич, Вадим – 283
Лазаров, Георги – 220, 221
Лазаров, Иван – 94, 130, 131, 329
Лазаров, Милан – 131
Лазаров, Симеон – 289
Лазов, Богомил – 131
Лайстнер, Л. – 140
Лалу, Рене – 345
Ламар (Лалю Маринов Пончев) – 28,
116, 121, 161, 189, 191, 200, 275
Ламбрева, М. – 352
Ламуш, Леон – 156
Ланг, Карл – 227
Ланге, А. – 20
Ланджов, Иван – 23
Ланков, Никола – 55, 115
Лаптев, Алексей – 123
Лаферти, Роберт – 140
Лацис, Вилис – 104
Леви, Жул – 47, 277
Леви, Лазар – 357
Леви, Н. – 338
Леви-Чивита, Т. – 326
Левски, Васил – 32, 138, 165, 218, 239,
275, 283, 295, 315, 325
Левчев, Любомир – 25, 184, 189, 260,
358, 370
Лекарски, Иван – 285
Леков, Иван – 274
Лемниц, Алфред – 145
Ленин, Владимир Илич – 120
Ленков, Ленко – 319
Ленкова, Цвета – 122
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Леонхард, проф. – 328
Лерински, Марко – 252
Лермонтов, Михаил – 332
Лерхе, М. – 140
Лесинг, Готхолд – 289
Летов, Михаил – 55
Лехер, проф. – 328
Ле Хоа, ген. – 200
Лечев, Арсени – 82, 116
Лечев, Тодор – 82
Лешчински, С. – 317
Лещова-Трънка, Мара – 337
Ликова, Елисавета – вж. Багряна,
Елисавета (Елисавета Любомирова
Белчева)
Ликова, Юлиана – 73
Лилиев, Николай – 75, 82, 85, 122,
157, 175, 182, 237, 265, 268, 338,
354, 374
Линстер, Гизела – 331
Линстер, Франц – 331
Лисенко, Андрей – 29
Литман, Аврам – 175
Лихай, Хелмут – 123
Лихачов, Дмитрий – 273, 275
Логачев, Е. – 87
Лозанов, Александър – 308
Лозанов, Любен – 311
Лозанова, Мария – 312
Лонго, Йозеф – 271
Лоский, Николай О. – 358
Луканов, Карло – 196
Луканов, Карло (внук) – 196
Луканова, Вела – 145
Лукаш, Константин – 290, 305
Лукич, Вл. – 47
Луков, Христо – 50
Лукова, Вера – 86, 176
Лукова, Елена – 341
Лулчев, Любомир – 38, 310
Лунго, Л. дел – 109

Лунгов, Петър – 85, 96
Лхота, Антонин – 143
Льогрен, Морис – 271
Любимов, Юрий – 189
Людеман, К. – 20
Людсканов, Александър – 155
Людсканова, М. – 34
Люлинов, Иван – 143
Люцканов, Михаил – 48, 255
Ляпов-Гурин, Димитър – 198
Ляпчев, Андрей – 51, 124, 170, 301
Ляпчева, Констанца – 159
Лясова, Веса (Васила) – 198, 199
М
Мавродиев, Ст. – 187
Мавродинов, Никола – 131
Магдич, Франко – 227
Маджаров, Анастас – 26
Маджаров, Лазар – 84
Маджаров, Михаил – 33, 138, 158, 219
Маджаров, Рашко – 89, 221
Маджарова, Виолета – 306
Маджарови, фамилия – 281
Маджарски, Станислав – 374
Маджистрати, Масимо – 127
Мазнейков, Коста – 246
Майерхолд, Всеволод – 133
Маймункова, Ана – 83
Майтхнер, Ернст – 83
Макавич, Джон – 87
Македонски, Стефан – 46, 70, 109,
110, 112, 122, 278, 330
Макензен, Август фон – 102
Макриев, Христо – 329
Максим, български патриарх (Марин
Найденов Минков) – 269, 270
Максим Скопски и Пловдивски,
митрополит (Марин Пенчов Пелов) – 72
Максимов, Драган – 371
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Максимов, Никола – 290
Максимович, Десанка – 189, 363
Мале, Жорж – 372
Малеев, Тодор – 221
Малеева, Велика – 221
Малеева, Доминика – 221
Малешевски, Никола – 246, 346
Малинов, Александър – 168
Малисован, Живодин – 85
Манасиев, Аргир (Азоп) – 21
Мандаджиев, Петър – 41
Манджуков, Петър – 175, 197
Мандов, Филип – 246
Мандрович, Адам – 112
Манов, Емил – 60, 213, 277
Манова, Мила – 354
Манолов, Емануил – 314
Манчов, Драган – 138, 190
Манчовски, П. – 340
Марангозов, Николай – 48
Марашев, Райчо – 267
Маргаритов, Атанас – 255
Маргаритов, М. – 329
Марецка, Вера – 178
Маринов, Иван – 306, 339
Маринов, Л. – 235
Маринов, Никола – 109
Маринов, Симеон – 126
Маринов, Христо – 358
Маринова, Руска – 86, 116
Маринополски, Йордан – 138
Мария Луиза Бурбон-Пармска, българска княгиня – 320
Маркевич, А. – 87
Марков, Бойко – 272
Марков, Г. – 263
Марков, Георги – 134
Марков, Емил – 161
Марков, Пламен – 350
Марков, Стефан – 260
Марков, Стоян – 316
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Марковенски, Борис – 239
Маркович, Зденка – 363
Маркович, Радивое – 85
Марковски, Венко (Вениамин Миланов Тошев) – 161, 200
Маркс, Карл – 55, 180
Маркс, Уилям – 55
Маро, Андре Клеман – 338
Марс, Евгения – 125, 183, 229, 253,
283, 359, 363
Марска, Лара – 85
Мартинов, Иван – 114, 211
Марчевски, Денчо – 342
Марчевски, Марко – 99, 180, 259, 341
Масалитинов, Николай О. – 35, 54,
116, 170, 228, 258, 265, 332, 342, 354,
355, 357, 369, 370
Масалитинова, Таня – 369
Масарик, Томаш – 124
Маскани, Пиетро – 253
Масури, Иширо – 54
Матанов, Ангел – 279
Матев, Павел – 48, 49, 110, 136, 157,
176, 206, 261, 357
Матеев, Веселин – 139
Матковски, Александър – 225
Матл, Йозеф – 374
Машалов, Борис – 101
Маяковски, Владимир – 213, 278
Мдивани, Г. – 47
Медкович, Л. – 329
Мей, Хенри – 170
Меков, Н. С. – 219
Мелин, Олаф – 98
Мелников, Алексей – 196
Мелхиседек ІІІ, грузински патриарх – 88
Менини, Роберто – 210
Месечков, Недялко – 213, 283
Методиев, Димитър – 70
Методий Кусевич (Кусев), Староза-
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горски митрополит (Тодор Йовчев
Кусев) – 155, 190, 205, 241
Методий Охридско-Преспански,
митрополит – 252
Миладинов, Димитър – 273, 373
Миладинов, Константин – 273, 373
Милан ІV Обренович, крал на Сърбия – 303
Миланов, Кънчо – 51
Миларов, Илия – 112
Милев, Александър – 345
Милев, Гео – 70, 73, 111, 112, 301,
355, 358
Милев, Георги – 306
Милев, Иван – 63, 191
Милев, Никола – 32, 124, 125
Милева, Леда – 136, 156, 332
Милева, Мила Гео – 301
Миленков, Александър – 328, 329
Милетич, Любомир – 205, 273, 320
Милковски, Йордан – 299
Милошевич, Владо – 85
Милушев, Тодор – 371
Милчева, Александрина – 306, 315
Милюков, Павел – 215
Милютин, Дмитрий А., граф – 325
Миндов, Христо – 345
Минев, Гочо – 152
Минев, Димитър – 43
Минков, Георги – 198
Минков, Тодор – 145
Мино, Андре – 271
Минчев, Атанас – 211
Минчев, Величко – 211
Минчев, Георги – 96, 196, 338
Минчев, Жельо – 370
Минчев, Михаил – 338
Минчев, Петър – 152
Миркович, Георги – 205
Миронов, Мирон – 370
Мирски, Кръстьо – 356, 369

Мирчев, Димитър – 246
Мирчев, Иван – 206
Мирчев, Никола – 34
Мисливед, Александър – 64
Митев, Захари – 249
Митев, Йоно – 149, 152
Митов, Борис – 342
Митов, Димитър Б. (Д. Б. Митов) –
55, 109, 111, 122, 131, 147
Митовски, Здравко – 46
Михайлов, Андрей – 267
Михайлов, Борис – 257
Михайлов, Иван – 21, 38, 52, 137
Михайлов, Любомир – 272
Михайлов, Панчо – 142
Михайлова, Пенка – 326
Михайлович, Дража – 25
Михайловски, Асен – 110
Михайловски, Стоян – 45, 109, 125,
189, 190, 374
Михалес, Карин – 105
Михалков, Сергей – 96, 97
Михалчев, Димитър – 125, 178, 180,
205, 226, 229
Михалчева, Ирина – 176, 181
Михов, Атанас – 116, 143
Михов, Любомир – 183
Михов, Христо – 211
Михова, Христина – 165
Мицеева, Цветана – 295
Мицкевич, Адам – 67, 178, 274, 345
Мичев, Добрин – 109
Мичев, М. – 153
Мичора, Кириакос Д. – 231, 233
Мишев, Борис – 131
Мишев, Димитър – 297, 334, 371
Миятев, Петър – 305, 319
Младенов, Давид – 235
Младенов, Захари – 311
Младенова, Мария – 219
Молиер (Жан Батист Поклен) – 111
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Моллов, Владимир – 124
Моллов, Иван – 193
Молтке, Вилхелм Лудвиг фон – 374
Момчев, Симеон – 164
Момчилов, Иван – 252
Момчилов, Никола – 108
Момчилов, Тодор – 124
Монеджикова, Александра – 105
Монтев, Ев. – 212
Моравенов, Гаврил – 232
Моравенов, Лука – 232
Морган, Вера – 344
Моречешников, Н. С. – 347
Моро, Пол – 254
Морозов, Петър – 131, 294
Морозова, Вера – 260
Морфов, Богдан – 177
Морфов, Петър – 38
Морфова, Христина – 82, 94, 278,
279, 330
Москов, Атанас – 170
Москов, Димитър – 272
Москов, Наум – 128
Моторний, Владимир – 260
Моцарт, Волфганг Амадеус – 314
Мочуров, Атанас – 109
Мошанов, Стойчо – 78, 85, 116, 128
Муздраков, Йордан – 46
Мумджиев, Аргир – 227
Муравиев, Константин – 99, 215, 332
Муратов, Александър – 283
Мусаков, Илия – 118
Мусолини, Бенито – 124, 248, 343
Мустакова, Фео – 182
Мустров, Георги – 199
Муструков, Кочо-Муструка – 346
Мутафов, Александър – 329
Мутафов, Константин – 142, 228
Мутафов, Стефан – 328
Мутафчиев, Петър – 58
Мутафчиева, Вера – 157, 224, 274
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Муткуров, Сава – 31
Муха, Алфонс – 131
Мухленов, И. П. – 347
Мушанов, Никола – 23, 81, 168, 215,
339
Мушев, Атанас – 62
Мъндов – 369
Мърквичка, Иван – 330, 334
Мърфи, Доминик – 125
Мьолер, проф. – 171
Мюе, Ханс – 70
Мюлер, Франк – 140
Мюлер, Херман – 251
Н
Наботков, Петър – 219
Наботкова-Ботева, Райна – 98, 113
Надежда Вюртембергска, княгиня –
291
Наджаков, Георги – 146, 296, 350
Назвал, Йо – 342
Наимович, Максим – 29, 122
Найда, Семьон – 265
Найденов, Асен – 19, 82, 116, 227
Найденов, Кирил – 184
Найденов, Тодор – 32
Наков, Антон – 333
Наков, Ст. (Пожарев) – 346
Налковска, Зофия – 178, 357
Напетов, Петко – 100, 174
Настев, Михаил – 73
Настев, Христо – 246
Насър, Гамал Абдел – 161
Натанаил, йеромонах – 131
Наум Зографски, йеромонах – 329
Наум, Роберт – 145
Наумов, Александър – 308
Наумов, Никола – 246, 346
Наумов, Петко – 116
Нацев, Йордан – 246
Начев, Ненчо – 126
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Начева, Таня – 101
Начович, Григор – 32, 119, 138, 155,
192, 193, 320, 371, 375
Наш, Иван – 124
Неборячок, Феодор – 260
Неволин, Минко – 274
Недев, Борис – 184
Недев, Н. – 323
Недев, Т. – 340
Недева, Златина – 122, 237, 330
Неделина, Надя (Надежда Гетман) –
200
Недков, Борис – 224
Недялков, Марин – 29
Недялков, Недялко – 314
Недялков, Христо – 147
Недялков-Шаблин, Иван – 259
Недялкова, Емилия – 312
Нежинска, Бранислава – 147
Незорин, Борис – 284
Нейчев, Харалампи – 106
Некрасов, Николай – 332
Немиров, Добри – 23, 94, 144, 216,
225, 310
Немирович-Данченко, Василий
Иванович – 87, 88, 112
Ненов, Борис – 131
Ненов, Димитър – 110
Ненов, Иван – 131
Ненов, Илия – 221
Ненов, Максим – 360
Ненова, Лиляна – 39
Ненчов, Стефан – 32
Неофит Велички, епископ – вж. Неофит Видински, митрополит (Никола Димитров Корабов)
Неофит Видински, митрополит (Никола Димитров Корабов) – 88,
127, 371
Непокойчицки, Артур А. – 192
Неруда, Ян – 178

Несторов, Хераклит – 59
Нечаева, В. С. – 29
Низамов, Христо – 344
Никандров, Владимир – 220
Никифоров, полк. – 291
Ников, Петър – 214
Никодим, архимандрит – 233
Николаев, Александър – 37
Николаев, Иван Н. – 163
Николаев, Николай – 37
Николаев, Ц. – 318
Николаевич, Николай – 325
Николай, Елена – 48, 61
Николай Макариополски, епископ
(Никола Гаврилов Кожухаров) –
43, 345
Николов, Андрей – 109, 175, 310
Николов, Асен – 121
Николов, Борис (Б. Н. Дойнов) – 300
Николов, Георги – 241
Николов, Константин – 323
Николов, Малчо – 142
Николов, Милко – 163
Николов, Никола – 227
Николов, Петър – 342
Николов, Райчо – 91
Николов, Стоян – 86
Николов, Т. – 187
Николов, Тотко – 145
Николова, Йорданка – 312
Николова, Николина – 306
Николова, Султана – 33
Нинов, Николай – 146
Ницше, Фридрих – 74
Ничев, Александър – 166, 182
Ниченуркова, Ана В. – 150
Ноай, Ана графиня дьо – 183
Новиков, Александър – 70
Ножаров, Димитър – 218
Ножарова, Надя – 39
Нонев, Богомил – 148, 211, 276
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Нориш, проф. – 322
Ночев, Димитър – 356
Нурижан, Жорж – 80, 109, 310, 327
Нушич, Бранислав – 85, 122
Нюнюфар, принцеса – 181
О
Обоа, Емил – 104
Образописец, Иван – 329
Образописов, Никола – 329
Обренович-Делибашич, Вера – 363
Обретенов, Никола – 32, 33, 219, 325
Обретенов, Светослав – 332
Обрешков, Бенчо – 116, 178
Обрешков, Георги – 129
Обрешков, Никола – 296
Обрешков, Тодор – 325
Обросов, А. Н. – 235
Обухов, Александър – 162
Овадия, Давид Хаим – 277
Овесянин, Богдан – 284
Овидий – 166
Огненова, Савка – 61
Огнянов, Борис – 131
Огнянов, Любомир-Ризор – 115
Огнянов, Сава – 213, 227, 229, 352,
355, 368, 369
Огнянова, Ангелина – 129
Огнянова, Пенка – 312
Озоговска, Хана – 97
Ойген, ерцхерцог – 316
Ойстрах, Игор – 19
Окуджава, Булат – 188, 189
Оливие, Жорж – 98
Оливър, Джордж – 98
Олсомер, Божен – 215
Омарчевски, Стоян – 23, 45, 80, 190,
235, 363
Опрев, Марин – 350
Опълченска, Поля – 307
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Орешков, Георги – 205
Орлинов, Орлин – 156, 189
Орманджиев, Иван – 27
Орсков, Фриц – 140
Осинин, Димитър (Димитър Николов
Попов) – 43, 90, 246
Осипович, Йосиф – 112
Остен-Закен, В. – 288
Остоич, Димитър – 310, 326
Островски, Гриша – 263
Островски, Николай – 357
Отанин, Лев – 156
О’Тул, Питър – 183
П
Павликовски, проф. – 347
Павлов, Велизарий – 220
Павлов, Тихомир – 80
Павлов, Тодор – 115, 117, 136, 153,
161, 178, 251, 260, 280, 301, 358, 362
Павлова, Мила – 369
Павлович, Николай – 47, 130, 131,
183
Павлович, Цветко – 218
Падарева, Мила – 257, 258
Пазвантоглу, Осман – 361
Паисий Врачански, митрополит
(Александър Райков Анков) – 269,
270
Паисий Хилендарски – 373
Пайка, Ян – 54
Пак Вон Сен – 26
Палазов, Илия – 170
Паламас, Костис – 213
Паласкис, Филипос Д. – 231
Палаузов, Николай – 192
Палещников, Петко – 372
Паликаров, Иван – 208
Паликаров, Славчо – 267
Паликарова, Люба – 275
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Панарет Пловдивски, митрополит
(Петър Иванов Мишайков) – 194,
233
Панделов, Борис – 127
Пандурски, Васил – 85
Панев, Петър – 147
Панева, Лада – 357
Паница, Борис – 298
Паница, братя – 204
Паница, Евстати С. – 205
Паница, Коста – 91, 303
Паница, Коста Д. – 147
Паница, Мария – 205
Панов, Олимпий – 119, 139, 219
Пантелеев, Димитър – 142, 226
Панчев, Стамен – 345
Пападакис, Й. – 42
Папазоглу, братя – 232
Папанчев, Върбан – 91
Папас, Никола – 156
Папен, Франц фон – 291
Пап, Жозефина – 305
Парапунов, Никола – 267
Параскова, Катерина – 307
Парашчук, Михайло – 326, 336
Паренсов, Пьотр Д. – 324
Партений Левкийски, епископ (Стоян Стаматов Стаматов) – 270
Партений, монах – 131
Партений Софийски, митрополит
(Петър Попстефанов Иванов Попов) – 72
Парушев, Васил – 294
Парушев, Иван – 365
Парцалев, Георги – 336
Парчевич, Петър – 245
Паси, Исак – 358
Паскал, Блез – 75
Паскалев, Александър – 56, 75, 125
Паскалев, З. – 235
Пасков, Васил – 198

Пастухов, Кръстьо – 51, 266
Пата, Йозеф – 59, 166
Патев, Симеон – 372
Паунчев, Иван – 146
Пачинков, Петър – 93
Пашев, Борис – 116
Пашов, Иван – 161
Пеева, Дора – 131
Пеев, Александър – 31, 65
Пеев, Иван – 114, 307
Пеев, Петко – 315
Пейков, Иван – 329
Пейковски, Ив. – 331
Пейо, поп – 273
Пейчева, Живка – 173
Пейчева, Теодора – 363
Пейчинов, Августин – 182
Пекарева, Димитрина – 295
Пелитев, Христо – 109
Пелсенер, Жан – 296
Пенджурова, Гюрга – 101
Пенев, Боян – 75, 122, 156, 157, 374
Пенев, Велико – 307
Пенев, Гето – 216
Пенев, Петър – 259
Пенчев, Александър – 220
Пенчев, Петко – 198
Пенчева, Кунка – 312
Пенчов, Ф. – 197
Перекли, Борис – 127
Перун, Александър – 69
Перфанов, Михаил – 73
Петерсен, Ханс фон – 143
Петканов, Константин – 136
Петканова, Донка – 274
Петканова, Магда – 104, 136, 249,
359, 363
Петков, Асен – 105
Петков, Димитър – 48, 314
Петков, Димитър Николов – 31, 32,
91, 138, 139, 303
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Петков, Добри – 79
Петков, Михаил – 349
Петков, Никола – 37, 175, 185, 280,
336
Петков-Осоговац, Петър – 362
Петков, Петър – 304
Петков, Стефан – 355
Петков, Стоян Николов – вж. и Андрей Велички, митрополит (Стоян
Николов Петков) – 35, 36
Петков, Трифон – 222
Петков, Янко – 312
Петров, Александър – 308
Петров, Борис – 101
Петров, Валери – 116, 129, 136, 356
Петров, Васил – 131
Петров, Георги – 155
Петров, Григорий – 87, 88
Петров, Гьорче – 71, 346
Петров, Димитър – 371
Петров, Емил – 48, 122
Петров, Здравко – 48, 109
Петров, Ивайло – 136
Петров, Иван – 131
Петров, Иван, полк. – 291
Петров, Иван Т. – 281
Петров, Илия – 62, 116, 182
Петров, Йордан – 368
Петров, Кирил – 131, 310
Петров, Константин – 143
Петров, Коста – 100, 185
Петров, Любен – 34, 175, 278
Петров, Любомир – 90
Петров, Любчо – 182
Петров, Мирчо – 79
Петров, Никола – 130
Петров, Рачо – 61, 124, 138, 339
Петров, Сане – 246
Петров, Стоян – 198
Петров, Ст., проф. – 349
Петров, Цончо – 139
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Петрова, Стела – 225
Петрова, Траянка – 130, 131
Петрович, Николай – 219
Петрович, Тодор – вж. Йосиф Соколски, архиепископ – 371
Петровна, Евгения – 329
Петровски, Боню – 39
Петрунов, Александър – 182, 183
Петър I, цар на България – 214
Пешев, Стефан – 153
Пешков, Димитър – 32
Пиетро, Рио де – 58
Пикар, Роже – 278
Пикио, Рикардо – 275
Пиколи, Е. – 109
Пилсудски, Юзеф – 124, 125
Пимен Неврокопски, митрополит
(Деян Неделчев Енчев) – 269
Пиндиков, Александър – 26, 48
Пинто, Вивиан – 182
Пипков, Любомир – 90, 107, 108, 191
Пипков, Панайот – 90
Пиронков, А. – 345
Пискулийска, Юлия – 249
Пишон, Пол – 253, 254
Пламенов, Огнян – 79
Планк, М. – 326
Плаович, Раша – 357
Платиканов, Н. – 41
Плеханов, Георги – 55
Поанкаре, Раймон – 23
Подвързачов, Димитър – 55, 56, 109,
205
Подгорецка, Нина – 259
Пойманов, Евгений – 47
Полевой, Борис – 121
Полковникова, София – 181
Полозова, Тамара – 260
Поляков, Тодор – 301
Полянов, Владимир – 258, 274
Полянов, Димитър – 180
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Помадова, Виолета – 295
Поменов, Светослав – 38
Помянов, Константин – 192
Попанастасов, Викентий – 346
Попатанасов, Харалампи – 266
Попвасилев, Стефан – 345
Попдимитров, Емануил – 122, 225,
228
Попзлатев, Пенчо – 280
Попов, Ангел – 109
Попов, Асен – 303
Попов, Асен Юрд. – 174
Попов, Атанас Павлов – 44
Попов, Борис – 152
Попов, Борис (Венко) – 199
Попов, Георги – 191, 247
Попов, Иван – 119
Попов, Иван Г. – 80
Попов, Иван, проф. – 66
Попов, Кирил – 296
Попов, Константин – 110, 187, 321
Попов, Крум – 152
Попов, Методи – 178, 209, 263
Попов, Михаил – 79, 80, 141
Попов, Николай – 39
Попов, Рафаил – 214
Попов, Саша – 108
Попов, Сашо – 261
Попов, Симо – 55
Попов, Стефан – 159
Попов, Стоян – 227
Попов, Теодор П. – 252
Попов, Тодор – 29
Попов, Христо – 133, 235
Попов, Христо, проф. – 239
Попов, Христо Г. – 325
Попов, Христо Иванов – 79
Попова-Ангелова, Ивета Неделчева – 30, 31
Попова-Бакалова, Стефана – вж.
Бакалова, Стефана

Попова, Валери – 306, 315
Попова, Илка – 116, 211, 315, 321
Попова, Катя – 48, 315
Попова, Марта – 229
Попова-Мутафова, Фани – 225, 310,
363
Попова, Роза – 264, 352
Попова, Шенка – 228
Попович, Йоан – 329
Попович, Матей – 253
Попович, Райно – 192
Попстефанов, Димитър – 262
Поптомов, Владимир – 198
Поптомов, Лазар – 246
Поптошева, Рада – 131
Попхристов, Георги – 25
Порязов, Делчо – 145
Правчански, Н. – 26
Прашков, Любен – 367
Примовски, Атанас – 43, 206
Проданович, Персида – 363
Продев, Стефан – 273
Прокопова, Людмила – 82, 240, 278,
279, 314
Промкова, Бона – 198
Протич, Андрей – 125
Протогеров, Александър – 21, 52, 80,
108, 128, 135
Прошникова, Ирина – 104
Прудкин, Антон – 99
Прузински, проф. – 328
Пулев, Георги – 307
Пулев, Стойчо – 86
Пулиев, Евлоги – 204
Пулиев, Никола Т. – 202
Пулиеви, братя – 204
Пундев, Васил – 52, 122, 205
Пунджев, Крум – 208
Пурински, Т. – 30
Путрамент, Йежи – 178
Пушкарова, Магда – 101
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Пушкарьова, Вера – 115
Пушкин, Александър С. – 219, 332
Първанов, Първан – 206
Пърличев, Кирил – 52, 71, 198
Р
Радев, Александър – 32
Радев, Вл. – 342
Радев, Крум – 200, 326
Радев, Симеон – 58, 125, 130, 297,
298, 343, 344
Радев, Стоян – 200
Радев, Ярослав – 179
Радева, Анна – 205
Радевски, Христо – 48, 70, 115, 129,
189, 260, 318
Радич, Степан – 21
Радичев, Димитър – 174
Радичев, Манол – 102
Радичков, Йордан – 273, 275, 276
Радков, Добри – 206
Радков, Радко – 183
Радович, Никола – 98
Радоев, Пешо – 252
Радой Ралин (Димитър Стефанов
Стоянов) – 70, 189, 275, 332
Радойчич, Джордже – 85
Радолов, Александър – 51
Радославов, Васил – 79, 80, 138, 219,
297, 315, 320, 334, 375
Радославов, Иван – 33, 55, 56
Радославов, Никола – 79
Радославов, Христо – 79
Радушев, Христо – 62
Раздолов, Александър – 346
Разцветников, Асен – 55, 58, 85, 122,
131, 146, 332
Райк, Ласло – 39
Райкова, Елена – 333
Райнов, Богомил – 70, 116, 182, 317
Райнов, Николай – 45, 59, 94, 109,
225, 337, 338
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Райнова, Диана – 337
Райхинщайн, Д. – 338
Райчев, Александър – 274
Райчев, Георги – 86
Райчев, Петър – 59, 116, 355
Райчинов, Христо – 345
Ракаджиев, Герасим С. – 193
Ракаров, Емануил – 130
Ракитин, Никола – 215, 216, 342
Раковски, Георги С. – 95, 138, 205,
213, 303
Раковски, Кръстю (К. Георгиев
Станчев) – 56, 205
Ралчев, Лазар – 335
Ралчев, Милко – 113
Ран Босилек (Генчо Станчев Негенцов) – 45, 97, 260, 299
Ранке, Курт – 275
Распутин, Валентин – 189
Раушенбух, Х. – 329
Рачев, Николай – 97
Рашев, Диню – 292
Рашков, Тодор – 141
Реймонт, Ладислав – 344
Ремарк, Ерих Мария – 225, 273
Ремке, Йоханес – 124, 125
Рение, Анри де – 66
Рену, Даниел – 100
Репин, Иля – 88
Рибентроп, Йоахим фон – 251
Рижков, К. – 87
Ризов, Димитър – 32, 219
Ризов, Никола – 246
Рикмерс, В. – 245
Ристич, Йован – 287
Рицос, Янис – 156, 157
Робеви, братя – 232
Робинсън, Давид – 275
Рода-Рода, Александър – 225
Родичкин, Иван – 123
Ролан, Ромен – 106, 363
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Романовски, Ю. – 119
Романска, Цветана – 273, 356
Романски, Стоян – 85, 109, 124, 125,
328
Ронсар, Пиер – 183
Росен, Петко (П. Георгиев Чорбаджиев) – 157
Ростовцев, Николай – 330
Рот, Адолф – 369
Рот, Клаус – 275
Руденко, А. В. – 211
Рудин, К. – 271
Руж, Иван (Хрисим Кръстев Коеджиков) – 115, 188, 189
Руков, Васил – 253
Руменов, Владимир – 297
Руменова, Адриана – 216
Румянов, Иван – 331
Рупкина, Янка – 101
Русалиев, Владимир – 126, 190, 213,
279, 283
Русев, Светлин – 131, 136, 249, 275,
310, 327, 357
Русев, Харалан – 114
Русков, Асен – 23, 39, 133
Русков, Йордан – 58
Рюбелинг, Карлхимц – 98
С
Савич, Ела – 363
Савов, Д. – 376
Савов, Жоро – 182
Савов, Михаил – 189, 204, 320
Савов, Стефан – 85, 370
Савова, Надя – 315
Савчев, Никола – 308
Савчева, Дора – 345
Савченко, Яков – 323
Сагаев, Димитър – 144
Сагаев, Константин – 283
Сагаев, Любомир – 110

Садковой, Н. – 47
Сакаров, Никола – 23
Сакелариев, Иван – 345
Сакъзов, Антон – 213
Сакъзов, Янко – 106, 158, 213, 338
Сакъзова, Ивелина – 213
Салабашев, Иван – 33
Салвини, Луиджи – 69, 318
Самодумов, Тодор – 88
Сандански, Яне – 52, 71, 355
Сандов, П. – 257
Сапунджиев, Евтимий – 241
Сараоглу – 320
Сарафов, Борис – 103, 198, 297, 298,
346
Сарафов, Кръстьо – 35, 79, 85, 112,
122, 237, 265, 330, 332, 355, 369,
370, 373
Сарафов, Стефан – 175
Саркисян, Диран – 131
Свиленов, Атанас – 44, 48, 70, 109,
122, 277, 332, 345
Свинтила, Владимир (В. Георгиев
Николов) – 130, 249, 367
Северняк, Серафим (С. Николов
Серафимов) – 63, 131
Севов, Йордан – 38
Секулички, Марко – 246
Селимински, Иван – 183, 203, 205
Селимински, Никола – 205
Селимски, Асен – 315
Семеверов – 346
Семченко, Н. – 120
Сенкевич, Хенрих – 274
Сент Ра, Л. дьо – 120
Сесил, Роберт – 125
Сестримски, Иван – 358
Сестримски, Кирил – 292
Сиклунов, Николай – 273
Сикора, д-р – 319
Силянов, Христо – 27, 197, 198, 246,
274
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Силяновска, Татяна – 328
Силяновски, Трифон – 107
Симеон I, цар на България – 59, 214
Симеон, архимандрит, Западно- и
Средноевропейски митрополит
(Христо Димитров Костадинов) –
36
Симеон Варненско-Преславски,
митрополит (Одисей Попниколов) – 87, 88, 138, 192, 214, 281
Симеонов, Ангел – 209
Симеонов, Крум – 79
Симеонов, Мишо – 279
Симеонов, Симеон – 131
Симеонов, Стефан – 138
Симеонов, Трайко – 299
Симеонова, Недялка – 116
Симеонова, Николина – 26
Симидов, П. – 187
Синан паша – 361
Сингкаро, ген. – 200
Синесий Одрински, митрополит
(Стоимен Райнов Димитров) – 320
Сирак Скитник (Панайот Тодоров
Христов) – 134, 176, 205
Сис, Владимир – 118
Скачкова, Л. – 132
Скобелев, Михаил Д. – 325
Скодрев, Иван – 80
Скорделис, Власиос – 232
Славейков, Пенчо П. – 59, 74, 75, 94,
122, 143, 156, 157, 158, 205, 225,
229, 352, 369, 374
Славейков, Петко Р. – 112, 127, 157,
225, 295, 371, 373
Славински, Петър – 260, 284
Славков, Иван – 185, 347
Славков, Панайот – 91
Славов, Петър – 131
Славомиров, Георги – 38
Славчев, М. – 364
Славчева, Т. – 252
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Сладкаров, Ангел – 133
Сливополски-Пилигрим, Йордан –
23, 56
Слоневски, Антон – 259
Слотник, Мерф – 329
Смирненски, Христо – 56, 109, 139,
147, 209, 274, 279, 302, 317, 326, 357
Смирнов, Атанас – 142
Смоктуновски, Инокентий – 189
Смолалски, Антони – 43
Смородинцев, проф. – 337
Снегаров, Иван – 109
Снежина, Елена (Елена Янкова Кирчева) – 35, 122, 227
Соколов, Иван – 32
Соколов, Н. И. – 29
Соколов, Петър – 125
Соколовская, Елисавета – 352
Солски, Лудвиг – 178
Сотиров, Ст. – 334
Сотирова, Елена – 60
Сохан, Павел – 136
Спасо-Еленина, Станка Николица – 355
Спасов, Борис – 179
Спасов, Денчо – 54
Спасов, Добрин – 116, 358
Спасов, Павел – 95, 342, 345
Спасов, Цветан – 199
Спасова, Златка – 113
Спауки, Ян – 124
Спиридонов, Жеко – 34, 294
Спиридонов, Райчо – 246
Спиридонов, Симеон – 97
Спиридонова, Катя – 48, 109, 113, 116
Спирков, Григор – 115
Спирков, Петко – 115
Спиров, Георги – 28
Спиров, П. Хр. – 214
Стадников, Г. Л. – 196
Стаевски, Марин – 73
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Стайков, Ангел – 248
Стойков, Веселин – 327
Стайнов, Петко – 37, 108, 258, 270,
301
Стайнова, Михаила – 136
Стайнович, Миле – 85
Стаматов, Владимир – 248
Стаматов, Георги – 59, 82, 94, 215,
272, 345
Стаматов, Христо – 220
Стамболийски, Александър – 21, 23,
124, 152, 164, 175, 242, 268, 301,
309, 336, 370, 374
Стамболов, Георги – 280
Стамболов, Стефан – 31, 32, 75, 79,
91, 137, 138, 212, 221, 238, 303, 320,
324, 325, 374
Стамболова, Поликсения – 32
Стаменов, Александър – 191
Стаменова, Ана – 227
Станев, Емилиян (Никола Стоянов
Станев) – 70, 260, 273
Станев, Лазар – 293
Станев, Любен – 280
Станев, Митю – 293
Станев, Никола – 45, 182, 290
Станиславски, Константин С. – 112
Станишев, Александър – 57, 124,
125, 251
Станишев, Никола – 129
Станишев, Христо – 124, 125
Станков, Коста – 327
Станков, Нико – 152, 164
Станков, Тодор – 246
Станкова, Зора – 363
Станчев, Веселин – 299
Станчев, Кръстьо – 80, 97
Станчев, Лъчезар – 97, 126, 342
Станчев, Никола – 272, 366
Станчев, О. – 367
Станчев, Стефан – 96, 132, 225, 342
Станчева, Магдалина – 166

Станчова, Фео – 352
Станчов, Димитър – 175, 204, 375
Старич, Виктор – 86
Стеколников, Андрей – 245
Степанов – 198
Стефан І, български екзарх (Стоян
Попгеоргиев Шоков) – 23, 161,
240, 270
Стефан Караджа (Стефан Тодоров
Димов) – 325
Стефан Софийски, митрополит – вж.
Стефан І, български екзарх (Стоян
Попгеоргиев Шоков)
Стефанов, проф. – 375
Стефанов, Асен – 253
Стефанов, Димитър – 197, 246, 346
Стефанов, Иван – 164
Стефанов, Илия – 373
Стефанов, Стефан – 132
Стефанов, Стойчо – 131
Стефанов, Тодор – 306
Стефанова, Лиляна – 85
Стефанова, Невена – 129
Стефанова, Олга – 26
Стефков, Васил – 206, 318
Стил, Андре – 156
Стоев, Лило – 222
Стоилов, Атанас – 198
Стоилов, Васил – 176, 182, 342
Стоилов, Константин – 33, 91, 201,
212, 371, 375
Стоименов, Ангел – 267
Стоицев, Михаил – 300
Стоичков, А. – 279
Стойков, Димитър – 103
Стойков, Стойко – 275
Стойкова, Ирина – 206, 207
Стойчев, Никола – 181, 182
Стойчев, Петър – 227
Стойчева, Мита – 101
Стойчева, Нина – 295
Стойчева, Теодорина – 330, 363, 369
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Столетов, Николай – 303
Стоянов, Андрей – 94, 265
Стоянов, Борис – 228
Стоянов, Борислав – 183
Стоянов, Васил – 342
Стоянов, Гаврил – 310
Стоянов, Д., полк. – 323
Стоянов, Дочо – 211
Стоянов, Евгений – 215
Стоянов, Захари – 32, 96, 181, 212,
303, 320, 325
Стоянов, Захарий – 330
Стоянов, Итко – 34
Стоянов, Людмил – 55, 58, 70, 116,
156, 237, 273, 332, 342, 345
Стоянов, Неню – 92
Стоянов, Николай – 263
Стоянов, Сава – вж. Злъчкин, Сава
Стоянов, Стоян – 164, 305, 347
Стоянов, Стоян Ив. – 224
Стоянов, Харалампи – 101
Стоянов, Христо – 309
Стоянова, И. Хр. – 310
Стоянчов, К. – 351
Странски, Георги – 32, 33, 320, 371
Странски, Иван – 42, 359
Страшимиров, Антон – 28, 33, 59, 94,
109, 112, 115, 137, 158, 167, 205, 207,
213, 227, 237, 246, 290, 332, 363, 375
Страшимиров, Димитър – 33, 112
Страшимиров, Тодор – 55
Страшимиров, Христо – 112
Стрелков, Лозан – 280
Струмски, Георги (Георги Асенов
Йорданов) – 97, 130
Струмски, Димитър – 184
Струмски, Захари – 183
Стубел, Йордан (Йордан Иванов
Бакалов) – 122, 157
Стъпов, Петър – 259, 260, 284, 363
Сугарев, Атанас – 73
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Султанов, Симеон – 331
Сухотин, Михаил – 118
Сцускиевич, Йержи – 123
Сърмаджиева, Елена – 204
Сърмов, Андрей – 214
Сърчаджиев, Стефан – 332
Съсълов, Димитър – 220, 221
Съсълова, Катерина – 221
Сюреджийски, Георги – 218
Сяо Хуа – 200
Сяров, Димо – 228, 274
Сяров, Несим – 81
Т
Табаков, Г. – 179
Табаков, Иван – 191
Табаков, Продан – 68
Табаков, Симеон – 334
Табаков, Юрдан – 141
Табакова, Цветана – 369
Таджер, Витали – 179
Таджер, Йосиф – 267
Такев, Михаил – 23
Талев, Димитър – 70, 274, 277, 328
Талев, Тихомир – 182
Тангъров, Йордан – 174
Танев, Никола – 63, 94, 124, 125, 130,
131, 178, 356
Танев, Тачо – 269
Танева-Стоянова, Елена – 335
Танчев, Йото – 209
Таран, Саша – 63
Тарасов, проф. – 328
Таргов, Васил Г. – 174
Тарновски, Адам – 124
Тасев, Атанас – 124, 182
Татарчев, Христо – 71
Таукчиев, Симеон – 175
Ташев, Димитър – 198
Ташикманов, Ан. – 69
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Тевекелиев, Стоян – 143
Тевекелиев, Юрдан – 143
Телчаров, Любен – 235
Темелков, Аспарух – 134
Темчев, Н. – 127
Тенев, Владимир – 35, 82, 223, 237,
265, 330
Тенев, Иван – 152
Тенев, Любомир – 60
Теодоров-Балан, Александър – 80,
273, 275
Теодоров, Теодор – 118, 201, 212
Теодосиев, Любомир – 209
Теофан Зографски, архимандрит –
329
Теофилидис, Димитриос – 233
Теофилов, Петко – 281
Терзиев, Апостол – 19
Терпешев, Добри – 37, 41, 106
Тети, Аугусто – 354
Тибершен, Алберт – 59
Тилев, Иван – 324
Тилев, Теофилакт – 324
Тилева-Везенкова, Вера – 324
Тихменев, ген.-майор – 163
Тихов, Георги – 200
Тихов, Михаил – 144
Тихонов, Николай – 178
Тодориев, Никола – 30
Тодоров, Ангел – 115, 188
Тодоров, Георги – 79, 87, 125
Тодоров, Дафин – 96
Тодоров, Ив. – 267
Тодоров, Кирил – 116, 327
Тодоров, Коста – 290, 309, 321
Тодоров, Николай – 165, 182, 200, 225
Тодоров, Петко Ю. – 94, 112, 158, 167,
273, 288, 345, 369
Тодоров, Петър – 158
Тодоров, Тодор Н. – 211
Тодоров, Христо – 101

Тодоров-Хиндалов, Владимир – 59
Тодорова, Ана – 48
Тодорова, Краса – 113
Тодорова, Надежда – 307
Тодорова, Пенка – 83, 355
Тодорова, Райна – 345
Тодт, Фриц – 168
Толстой, Лев Н. – 67, 369
Томалевски, Наум (Лоенгрин) – 21,
52, 125
Томасон, Йонас – 83
Томов, Венелин – 131
Томов, Евтим – 329
Томов, Лазар – 52
Тонев, Никола – 342
Тончев, Димитър – 31, 33, 79, 80, 351
Тончев, Иван – 125
Топалов, Кирил – 356
Топенчаров, Владимир – 96, 136, 275
Топракчиев, Христо – 174
Топуков, Станимир – 345
Тосканини, Артуро – 357
Тотев, П. – 120
Тотомианц, В. – 170
Точев, Димитър – 25
Тошев, Андрей – 23
Тошев, Пере – 127
Тошев, Светослав – 127
Тошев, Т. П. – 246
Тошев, Тошо – 107
Тошков, Иван – 131
Тошков, Николай – 192, 193
Тошкова, Витка – 150
Трайков, Георги – 152, 309, 310
Трайков, Ивайло – 182
Трайков, Никола – 287
Трайков, Христо – 100
Трайчев, Георги – 295
Тран Дин Май – 200
Траянов, Кръстю – 246
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Траянов, Теодор – 213
Трендафилов, Владимир – 45, 109,
330, 355, 357
Трийма, Константин – 318
Трифонов, Никола – 211
Тричков, Христо – 308
Трошанов, Трошан – 101
Трънков, Христо – 80
Трънски, Славчо – 97
Тувим, Юлиян – 274
Тузусови, семейство – 271
Тулбуре, Виктор – 48
Тулешков, П. – 155
Тумангелов, Нешо – 68
Тума, Хенрик – 245
Турлаков, Марко – 126, 235
Турнен, Джовани – 354
Тъпчилещов, Никола – 183, 204
Тъпчилещов, Христо – 183, 204
Търк, Ф. Б. – 76
У
Уайлд, Оскар – 182
Уайт, Едуин – 118
Увалиев, Петър – 125, 332
Узиков, Юрий – 260
Узунов, Ангел – 68, 222
Узунов, Атанас – 282
Узунов, Григор – 63
Узунов, Дечко – 62, 97, 105, 116, 132,
143, 152, 213, 330
Узунов, Йонко – 101
Узунов, Пею – 311
Узунов, Цвятко – 232
Узунова, Маша – 86
Уилсън, Удро – 23
Улих, Готфрид – 43
Улрих, Рудолф – 257
Улянов, Михаил – 188
Унджиев, Иван – 96, 136
Унджиева, Цветана – 274
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Урбан, Зденек – 29, 48, 97
Урумов, Петър – 343
Успенски, Дмитрий – 59
Успенски, Фьодор И. – 201
Устабалиев, Христо – 155
Устабашиев, Христо Ц. – 153
Уърли, Давид – 87
Ф
Фабр, Рене – 337
Фаге, Емануел – 66
Фаденхехт, Йосиф – 248
Фандъкови, род – 131
Фантена, Андре – 66
Федин, Константин – 157
Фердинанд І, княз, цар на България –
23, 31, 32, 40, 49, 55, 118, 119, 125,
137, 139, 175, 192, 204, 212, 240,
242, 253, 254, 291, 292, 303, 315,
316, 320, 339, 351, 371, 374, 375
Ферми, Енрико – 296
Фетваджиев, Вл. – 141
Фехер, Геза – 124, 165, 304
Фиков, Асен – 308
Филаретов, Сава – 183
Филаретова, Йорданка – 218
Филев, Панайот – 335
Филип Тотю (Тодор Тодоров Станчев) – 193, 327
Филипов, В. – 337
Филипов, Гаврил – 168
Филипов, Стою – 33
Филипов, Филип – 116, 369
Филиповски, Никола – 319
Филов, Богдан – 58, 125, 138, 159,
248, 251, 374
Фингов, Георги – 285
Фичев, Иван – 32, 259
Фол, Николай – 82, 105, 109, 116, 223
Форел, Август – 106, 271, 272
Форел, Оскар – 271
Фотинов, Константин – 95
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Фрай, Герхард – 48
Франц Йосиф I, император на АвстроУнгария – 316
Франц Фердинанд, ерцхерцог, престолонаследник на Австро-Унгария – 233
Фратев, Георги – 355
Фридман, А. П. – 328
Фридман, Ж. – 304
Фритче, Густаф – 19
Фройд, Зигмунд – 358
Фройндлих, Е. – 326
Фунев, Иван – 34, 116, 173, 310
Фурнаджиев, Никола – 131, 178, 188,
274, 332
Фурнаджиева, Надка – 359
Х
Хаджи Димитър (Димитър Николов
Асенов) – 205, 319, 324, 325
Хаджибонев, Георги – 205
Хаджигюров, Захари – 183
Хаджиделев, Петър – 294
Хаджидимов, Димо – 198, 346
Хаджиев, Димитър Ив. – 164
Хаджиев, Манол – 241
Хаджиев, Парашкев – 19, 47, 82,
182, 306
Хаджиев, Тодор – 67, 240, 253
Хаджииванов, Атанас – 79
Хаджииванов, Димитър – 94
Хаджикалчов, Константин (Кочо) –
190
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