ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)

УВОД

Териториалната дирекция “Държавен архив” - Варна, е създадена през
май 1952 г. съгласно ПМС № 344 от 18 апр. 1952 г. С цитирания нормативен
документ се изгражда мрежата на държавните архиви в България начело с
Архивно управление, създадено на основание Указ № 515 на Президиума на
Народното събрание от 10 окт. 1951 г. за учредяване на Държавния архивен
фонд (ДАФ).
В съответствие с посочените нормативни документи и устройствения правилник на Окръжните държавни архиви е определен обхватът на
Държавния архив - Варна. Той осъществява своята дейност на територията на Варненски окръг, включващ Варненска, Провадийска, Добричка, Балчишка и Генералтошевска околия. Профилът на Държавния архив - Варна,
включва фондообразуватели от епохата на Възраждането до наши дни. Това
са документи на предприятия, учреждения, организации, на обществени и
културни дейци, работили и творили през този период на територията на
Варненския регион.
През 1959 г., при новото административно деление, от Варненски окръг
се отделят Добричка, Балчишка и Генералтошевска околия и се формира
Добрички окръг. Държавният архив - Варна, предава на новосъздадения през
1959 г. Добрички архив всички фондове от региона на архива, комплектувани и съхранявани в Държавен архив - Варна, заедно с научно-справочния апарат към тях.
Към 2000 г. в Държавния архив - Варна, са комплектувани и се съхраняват 2156 фонда с 221 500 архивни единици, от които за епохата след 1944
г. - 1350 фонда със 186 500 архивни единици. През 1972 г. е издаден пътеводител на архивните фондове до 1944 г., който дава възможност на читателите да получат информация за тях.
***
Настоящият пътеводител съдържа информация за фондове, приети в
периода от 1944 до 1995 г. Включените в него фондове са обработени научнотехнически и притежават научно-справочен апарат, което улеснява ползването им.
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За по-бързо и лесно боравене със справочника всички включени в него
фондове са групирани в раздели и подраздели, като във всеки раздел са подредени по тяхната значимост и взаимовръзка. При фондовете от масовотипов характер е в сила географско-хронологичен принцип на подреждане.
В зависимост от значимостта на фондообразувателя са разработени индивидуални и групови характеристики на архивните документи.
Архивните фондове, анотирани в настоящия справочник, са представени съобразно следната класификационна схема:
I. Органи на власт и управление
Местни органи на власт и управление
Контролни органи
II. Съд и прокуратура
III. Обществено-политическа дейност
Политически партии и организации
Професионални сдружения
Работнически и синдикални организации
Женски организации
Български червен кръст
Благотворителни и въздържателни дружества
Издателства и редакции
IV. Промишленост
Енергетика, електродобив и електропромишленост
Машиностроене, металообработване и ремонт на машини
Химическа промишленост
Дървообработваща и мебелна промишленост
Текстилна промишленост
Шивашка и кожообработваща промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Местна промишленост и услуги
V. Селско и горско стопанство
Растениевъдство
Животновъдство
Механизация на селското стопанство
Хидрология, метеорология и опазване на околната среда
Горско стопанство
VI. Строителство, благоустройство и комунално стопанство
Проектиране и контрол на строителството
Строителни предприятия
Пътно строителство
Морско строителство
Водоснабдяване
VII. Транспорт и съобщения
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Железопътен транспорт
Воден транспорт
Автомобилен транспорт
Въздушен транспорт
Съобщения
Статистика
VIII. Търговия
Стопански туризъм
Морска търговия
Търговски предприятия
Комунално-битови услуги
Кооперативна търговия
IХ. Финанси, кредитно и застрахователно дело
Банково и кредитно дело
Застрахователно дело
Х. Просвета, наука, култура и изкуство
Висше образование
Средно образование
Начално и основно образование
Научноизследователски институти
Културни институти
Културно-просветни дружества
Религиозни организации
ХI. Здравеопазване и обществено осигуряване
Лечебни заведения
Санаторно-курортно лечение
Обществено осигуряване и подпомагане
XII. Спортна и туристическа дейност
Спортни дружества
Туристически дружества
ХIII. Лични фондове
Индивидуалните характеристики съдържат наименованието на фонда, справочни данни за него - номер на фонда, брой архивни единици, крайни
дати на архивните документи, кратка историческа справка за възникването и развитието на фондообразувателя и анотация за вида и съдържанието на комплектуваните документи. Наименованието на фондообразувателя е това, под което учреждението, ведомството или предприятието е заведено при първото предаване на документи от своята дейност в Държавния архив - Варна. Промените в наименованието и предмета на дейност са
отразени в историческата справка.
Груповите характеристики съдържат общото наименование на фондообразувателите, общи справочни данни, историческа справка, самостоя-
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телни справочни данни и обща анотация на документите. Наименованията на фондовете, включени в груповата характеристика, са подредени по
азбучен ред.
По този начин са представени СОНС, ТКЗС, АПК, училищата и читалищата във Варна и региона и др. При СОНС е допуснато изключение. Архивният фонд на селище, прераснало в град и станало център на селищна система, се включва в справочника с индивидуална характеристика.
Анотациите за вида и съдържанието на документите в индивидуалните и груповите характеристики са направени тематично, като проблемите са подредени в логическа последователност или в съответствие с производствено-отрасловия признак, тъй като той е в основата на организацията на документите във фонда.
Поради характера на научнотехническата обработка на груповите фондове, формирани на базата на отраслов и географски принцип, срещнахме
известно затруднение при представянето на съдържащата се в тях информация за отделните фондообразуватели. Въпреки неизбежното повторение на един номер на фонд с няколко различни наименования - всяко отразяващо конкретния фондообразувател, ние се надяваме, че това няма да
създаде затруднения при използването на пътеводителя. Подобен е случаят с потребителните селски и кредитните кооперации, началните и основните училища и читалищата в региона.
Една малка част от архивните фондове остават неразкрити в справочника. Преценени са като не толкова значими или частично запазени. Те
са представени в списъка на неанотираните архивни фондове.
Пътеводителят е снабден с именен и географски указател и списък на
използваните съкращения. В географския указател не са включени наименованията “Варна” и “Варненско”, поради тяхната честа употреба в основния корпус на изданието.
Държавният архив - Варна разполага със сравнително богат научносправочен апарат: инвентарни описи, систематични и тематични каталози, обзори и прегледи на архивни фондове, публикации на документи и десет
тома “Сборник из документалното богатство на Варненския край” - справочник с разнородна архивна информация.
Б. Дряновски
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I. ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ВАРНА
Ф. 12, 191 а. е., 1944 - 1948 г.

Създадена е непосредствено след 9 септ. 1944 г. с цел да контролира и координира
дейността на ОкУ във Варненска, Балчишка, Добричка, Генералтошевска, Тервелска,
Провадийска, Шуменска, Новопазарска, Търговищка, Поповска, Омуртагска и Преславска околия.
През 1948 г. Варненската областна дирекция преустановява дейността си.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и разпореждания от МВР и висшестоящи органи за дейността на
Областната дирекция (1944 - 1945).
Протоколи от заседания на управата на Областната дирекция (1945).
Заповеди на областния директор (1944 - 1948).
Планове и отчети за дейността на общините в областта (1946).
Кореспонденция с ОкУ и ОбУ във Варна за административно-стопанската, финансовата, здравната, благоустройствената и строителната дейност (1946 - 1948), по селскостопански въпроси (1946 - 1948), заема на свободата (1946), дейността на реквизиционната
комисия (1946), организирането на акции за събиране на помощи за румънските деца (1947),
за югославските бежанци (1946), отчуждаване на недвижими имоти на частни стопани за
държавни нужди.
Доклади, рапорти, донесения и изложения за политическото, стопанското и културното състояние на околиите и общините в областта (1944 - 1947).
Кореспонденция с чуждестранни консулства във Варна за пребиваване на техни поданици, обслужването на Съюзната контролна комисия и продоволствието на летуващи чуждестранни военни мисии (1944 - 1947).
ОБЛАСТЕН НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 1404, 169 а. е., 1988 - 1991 г.

Създаден е на 1 март 1988 г. съгласно ПМС № 57 от 1987 г. от бившите Варненски,
Добрички и Шуменски окръг. ОблНС е орган на държавната власт, има изпълнителско-разпоредителски функции за икономическото, социалното, научното и духовното
развитие на областта. Със Закона за местното самоуправление и местната администрация (ДВ, бр. 77/17 септ. 1991 г.) се закриват ОблНС и се създават областни администрации с областни управители.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за вътрешния ред (1988).
Постановления, решения и протоколи на МС за дейността на ОблНС (1988 - 1990), от
заседания и сесии на ИК на ОблНС - Варна, заповеди, докладни записки от председателя на
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ОблНС - Варна, до МС (1987 - 1991).
Концепции и доклади на Комисията за комплексно научно-техническото и социалноикономическото развитие на Варненска област до 2005 г. (1989), за фирмената организация
на стопанската дейност и изграждането на зона за свободна икономическа инициатива с
център Варна (1988).
Заповеди на председателя на ОблНС - Варна, за дейността на съвета (1988 - 1990).
Доклади, информации, справки, програми и решения на Комисията по селското, горското и водното стопанство за развитието на отраслите на селското стопанство, провеждането на сеитбата и прибирането на реколтата (1988 - 1990), за развитието на мелиоративния
фонд и хранително-вкусовата промишленост (1988 - 1991). Информации и справки от общините за изпълнение на решенията за създаване на поземлени комисии за провеждането на
аграрната реформа (1988 - 1990).
Протоколи и материалите към тях от заседания на Комисията по социалните дейности
(1988). Информации и справки за състоянието на здравеопазването, физическата култура,
спорта, туризма и почивното дело в областта (1988 - 1989). Справка за миграцията на населението (1989).
Концепции, програми, протоколи, доклади, информации и справки на Комисията за
духовно развитие за постиженията в науката (1988), автономията на висшите учебни заведения (1988 - 1989), организацията на културния живот в общините на областта (1988 - 1989),
изграждане на обекти на образованието и детски заведения (1988 - 1989). Оценки за състоянието на музейната мрежа (1989 - 1990), читалищата (1989), книгоразпространението (1988
- 1989).
Програма за честване на 1100-годишнината от Преславския събор (1988).
Годишни бюджети (1988 - 1991), отчети (1989 - 1991) и баланси (1989 - 1991) на
ОблНС - Варна.
ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 650, 6983 а. е., 1949 - 1987 г.

Окръзите се създават със Закон за разделяне територията на страната (ДВ, бр.
219/22 септ. 1949 г.) и съгласно Указ № 68 на НС от 19 септ. 1949 г. (ДВ, бр. 224/28 септ.
1949 г.). Към Варненски окръг се включват следните околии: Варненска, Провадийска, Добричка, Балчишка, Генералтошевска и Тервелска. През 1959 г., след новото административно - териториално деление на страната, в окръга остават само Варненска
и Провадийска околия. На 18 авг. 1987 г. IХ НС приема Закон за ново административно-териториално деление на страната (ДВ, бр. 67/1987 г.). Съгласно този закон ОНС се
ликвидират и се създават ОблНС.
Архивният фонд е добре запазен.
Укази на НС и Държавния съвет, постановления, решения, разпореждания, окръжни и
заповеди на Бюрото на МС и секретариата на ЦК на БКП, министерства и комитети за
дейността на ОНС (1949 - 1987).
Правилници за вътрешния ред, структурата, състава и функциите на отделите в ОНС Варна (1957 - 1976). Заповеди на председателя на ИК на ОНС - Варна (1966 - 1984).
Протоколи, решения и материалите към тях от заседания и сесии на ИК на ОНС, на ИК
на ОкНС във Варна, Добрич, Генерал Тошево, Балчик, Тервел, Провадия (1950 - 1957).
Доклади, годишни отчети, информации и сведения за дейността ОНС (1950 - 1984), на
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ОкНС и СОНС във Варненски окръг (1949 - 1968).
Отчети за дейността на постоянните комисии за просвета и култура към ОНС - Варна
(1952 - 1958), за водно стопанство (1953 - 1958), народно здраве (1953 - 1973), физическа
култура (1953 - 1969), законността (1967 - 1969), финансите (1962 - 1966).
Протоколи, таблици, сведения и списъци за организирането, провеждането и резултатите от редовните и допълнителните избори за народни представители, окръжни и общински съветници, съдии и съдебни заседатели (1950 - 1973).
Икономически характеристики и доклади за обществено-икономическото развитие на
Варненски окръг по отрасли и дейности, за отделни селища, баланс на трудовите ресурси
(1952 - 1987).
Планове и отчети за: развитието на местната промишленост (1964 - 1978), комуналната дейност (1959 - 1978), селското стопанство (1958 - 1978), изпълнение на капиталните
вложения за окръга (1960 - 1978), транспорта, развитието на Пристанище - Варна, и канала
Варна - Девня (1962 - 1975), материално-техническото снабдяване (1959 - 1970), търговията, народната просвета, културата, здравеопазването (1962 - 1970).
Докладни записки и решения на МС, МЗ, и ОК на БКП за развитие на селското стопанство във Варненски окръг (1960 - 1987). Информации и сведения за развитието на парниковото и оранжерийното стопанство (1960 - 1973 ), растениевъдството (1962 - 1977), овощарството (1957 - 1973), животновъдството (1957 - 1978), лозарството (1950 - 1983), техникоикономически доклади за развитието на АПК в окръга (1970 - 1974). Насоки за развитие на
концентрацията и специализацията на селскостопанското производство и неговите интеграционни връзки с хранителната промишленост във Варненски окръг (1975 - 1990), за внедряване на промишлени технологии (1977 - 1990).
Баланси, щатни разписания (1960 - 1964). Финансови отчети на ТКЗС във Варненски
окръг (1957 - 1970), на АПК и ДЗС (1970 - 1979). Аналитични таблици за дейността на
селскостопанските предприятия във Варненски окръг (1961 - 1978).
Разпореждания, окръжни и заповеди на МС и МНЗСГ за проблемите на здравеопазването в окръга (1963 - 1987). Наредби и указания от отдел “Народно здраве” при ОНС Варна (1966 - 1987).
Планове, доклади, информации и отчети за: здравеопазването в окръга (1960 - 1985 ),
оказана методическа помощ на окръжните здравни заведения (1967 - 1987), медико-санитарното обслужване на населението (1964 - 1978), състоянието и подготовката на здравната
мрежа и разкриването на сезонни детски ясли (1963 - 1979), дейността на лечебно-профилактичните заведения в окръга (1968 - 1970), развитието на майчиното, детското и училищното
здравеопазване (1967 - 1987), дейността на социалните грижи (1959 - 1986), санитарнохигиенното състояние на варненските черноморски курорти (1955 - 1978), икономическите
проблеми на здравеопазването в окръга (1974 - 1979).
Щатни разписания на лечебно-профилактичните заведения в града и окръга (1974 1978). Годишни статистически сведения и отчети на здравните заведения в града и селищните системи (1974 - 1985).
ПМС и решения на МС и Комитета за стопанска координация за решаване на проблемите на строителството, електрификацията и водоснабдяването в града и окръга (1967 1979).
Доклади, комплексни програми и информации за: проблеми на жилищното строителство, корабостроенето и работата на Девненския промишлен комплекс (1954 - 1974), строителството на курортните комплекси (1952 - 1981), на училища и детски градини (1962 1987), на пристанище Варна-запад (1971 - 1976). Планове, отчети и програми за проектира-
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не и приемане на строителни обекти (1980 - 1987).
Указания, разпореждания и заповеди на МС и на Комитета по труда - Варна, за набиране и разпределяне на работната ръка, нормиране, организиране и заплащане на труда (1967
- 1970), новата система на планиране, ръководство и заплащане на труда в народното стопанство (1968 - 1972 ).
Доклади, анализи, информации и констативни протоколи за въвеждане и прилагане на
новите щатни таблици за подобряване на системата и заплащането на труда (1960 - 1969), от
извършени проверки на щата и щатната дисциплина (1966 - 1970), за внедряване на техническото нормиране (1961 - 1969), състоянието и организацията на труда в предприятията от
Варненски окръг (1969 - 1970).
Указания, разпореждания и окръжни от МП по проблемите на образованието и състоянието на учебното дело (1950 - 1971), доклади от отдел “Народна просвета” при ОкНС за
състоянието на учебното дело в града (1950 - 1970), ограмотяване на населението (1951 1968), организиране на летния отдих на учениците и дейността на ДПО “Септемврийче”
(1951 - 1959), за капиталното строителство и усвояването на средствата за строителство на
училища в града и окръга (1952 - 1959), обсъждане на учебници и учебни помагала (1960 1970).
Бюджет и щатни разписания на окръжен отдел “Народна просвета” (1954 - 1955).
Програми, информации, справки и годишни статистически сведения за развитието на учебното дело в окръга, образованието и квалификацията на учителските кадри, учебно-възпитателната работа в окръга (1950 - 1971).
Постановления на МС, окръжни и указания от МСА за дейността на комуналното
стопанство, благоустройството и архитектурата (1954 - 1975). Годишни доклади и отчети за
изпълнение на експлоатационните планове на комуналните предприятия към отдел “Комунално стопанство и благоустройство” при ОНС - Варна (1950 - 1979), за дейността на
водоснабдителните предприятия в окръга (1952 - 1959).
Протоколи от заседания на Съвета по планово изграждане на населените места (1950
- 1972). Териториалноустройствени планове на агломерацията Варна - Девня - Провадия
(1970), на Варна и Варненски окръг (1976). Общи градоустройствени планове на гр. Провадия (1969) и гр. Девня (1974). Застроителни планове на селата във Варненски окръг (1970 1978). Генерален комуникационен транспортен план на Варненската агломерация (1974).
Перспективен план за пътно строителство във Варненски окръг (1967- 1972). Проектосметни документи на строителни и туристически обекти във Варна и окръга (1972 - 1973). Доклади, концепции и отчети за проведени благоустройствени мероприятия в окръга (1955 1975), за развитието на туризма и строителство на туристически обекти по Северното и
Южното Варненско крайбрежие (1960 - 1968). Годишни отчети и програми за уличното
благоустрояване на населените места в окръга (1970 - 1974), замърсяването с нефт и нефтени продукти на водите на Българското Черноморско крайбрежие (1970).
Постановления и разпореждания на МС и Комитета по туризма за развитието на туристическото дело (1963 - 1966, 1970 - 1977). Протоколи от заседания и срещи между ръководители на Комитета по туризма - София, и партийни и държавни ръководители от Варна и
Варненски окръг за строителството, търговията и услугите в курортните комплекси и обекти (1968 - 1975).
Анализи, планове и отчети за: изпълнение на дейността на отдел “Стопански туризъм”
при ОНС - Варна (1967 - 1977), работата на туристическите предприятия и организации
(1963 - 1977), изпълнение на строителната програма на къмпинги и паркинги във Варненски
окръг (1966 - 1977), постиженията и слабостите на предприятията на “Балкантурист” (1970
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- 1977), ефективността от индивидуалния туризъм в къмпингите и частните квартири (1972
- 1977), резултатите от търговскоексплоатационната дейност (1967- 1975). Валутен план и
обобщени таблици за изпълнение на валутните постъпления за Варненски окръг и за всяко
туристическо предприятие (1971 - 1973). Отчети за изпълнение на плана по икономическите
показатели на туристическите предприятия (1968 - 1977). Отчети и сборни таблици за броя
на туристите на територията на Варненски окръг (1969 - 1973).
Постановления, решения и разпореждания на МС и КИК - София, за дейността на
ОСИК - Варна (1964 - 1987). Заповеди на председателя на ОСИК по организационни и
финансови въпроси (1977 - 1981).
Протоколи от пленуми и заседания на ОСИК - Варна, за развитието на изкуството и
културата, художествената самодейност и състоянието на библиотечното и читалищното
дело в града и окръга (1967 - 1987), за дейността на професионалните културни институти и
средствата за масова информация (1975 - 1989). Годишни планове и отчети за дейността на
ОСИК - Варна (1963 - 1977), на СИК при общинските съвети (1968 - 1986).
Бюджети и щатни разписания на ОСИК - Варна, и на контролираните от него културни
институти (1965 - 1986).
Доклади, договори и информации за съвместната дейност и сътрудничеството между
ОК на БКП, ОНС - Варна, и културните институти за развитие на театралния и музикалния
живот във Варна (1981 - 1987).
Окръжни, указания, решения на КДНК - София, засягащи дейността на Окръжната
комисия по чл. 38 от ЗСГ при ОНС - Варна, за разкриването на нетрудовите и незаконните
доходи на гражданите и тяхното отнемане в полза на държавата (1973 - 1985). Указания,
методики и годишни отчети на Окръжната комисия (1988). Доклади, преписки и информации за дейността на Комитета за спекулативни сделки с недвижими имоти във Варна и
вилните зони (1970 - 1987).
Протоколи от заседание на Териториалната комисия, създадена по чл. 38 от ЗСГ (1985
- 1987).
Доклади, годишни отчети и сведения за дейността на финансовите отдели към ОНС Варна, ОкНС - Варна, и СОНС във Варненски окръг (1948 - 1987), на управление “Финанси” при ОНС - Варна (1975 - 1987), за облагането на населението с данъци, такси и глоби,
държавни вземания (1950 - 1987), за събирането на държавните приходи (1951 - 1987).
Бюджети, годишни отчети и баланси на ОНС - Варна, ОкНС - Варна, и СОНС в окръга
(1950 - 1987).
ОКОЛИЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ
2 фонда, 116 а. е., 1941 - 1948 г.

Създадени са след Освобождението. Продължават своята дейност и след 1944 г.
Подчинени са на Областната дирекция - Варна. Контролират работата на ОбУ в окръга. Ликвидирани са съгласно Закона за народните съвети (ДВ, бр. 47/27 февр. 1948 г.).
Архивните фондове са добре запазени.
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 28, 69 а. е., 1941 - 1948 г.
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ПРОВАДИЯ
Ф. 92, 47 а. е., 1944 - 1947 г.

13

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на ОкУ - Ф. 28 (1945 - 1947), Ф. 92
(1945 - 1946).
Отчети, доклади и сведения от общинските кметове за политическото, стопанското и
административното положение на общините във Варненска и Провадийска околия - Ф. 28
(1944 - 1947), Ф. 92 (1947), за дейността на ОбНС - Ф. 92 (1946 - 1947), строителството в
Провадия и Провадийска околия - Ф. 92 (1947).
Заповедни книги - Ф. 28 (1947 - 1948 ).
Статистически сведения за броя на населението, училищата, индустриалните предприятия и здравните заведения - Ф. 92 (1946 - 1947).
Кореспонденция с ОбУ за: благоустройството и строителството във Варненска околия - Ф. 28 (1944 - 1947), настаняването на преселниците от Северна Добруджа - Ф. 28 (1941
- 1944), подпомагането на югославските деца - Ф. 28 (1944 - 1946), утвърждаването на
бюджетите на ОбУ - Ф. 28 (1947 - 1948 ).
ОКОЛИЙСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ
2 фонда, 2713 а. е., 1942 - 1959 г.

Създадени са с Указ на Президиума на НС от 1 май 1948 г. За периода на съществуването си имат следните промени в наименованието:
1948 - 1952 г. - Околийски народни съвети
1952 - 1955 г. - Околийски народни съвети на депутатите на трудещите се
1955 - 1959 г. - Околийски народни съвети
Прекратяват дейността си в изпълнение на Указ на НС за ново административно
деление на страната от 23 ян. 1959 (ДВ, бр. 7/23 ян. 1959 г.).
Архивните фондове са добре запазени.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 262, 984 а. е., 1948 - 1959 г.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 179, 1729 а. е., 1942 - 1959 г.

Постановления, разпореждания и окръжни от висшестоящи органи за дейността на
ОкНС - Ф. 262 (1955 - 1958), Ф. 179 (1955 - 1958).
Протоколи от заседания на ИК на ОкНС - Ф. 262 (1948 - 1958 ), Ф. 179 (1949 - 1959), от
сесиите на селсъветите в околията - Ф. 262 (1953 - 1958), Ф. 179 (1954 - 1958). Заповедни
книги - Ф. 262 (1948 - 1959), Ф. 179 (1942 - 1953).
Протоколи от заседанията на УС и годишни отчетно-изборни събрания на ТКЗС - Ф.
262 (1950 - 1953).
Отчети и доклади за: дейността на ОкНС - Ф. 262 (1948 - 1958 ), Ф. 179 (1949 - 1958),
развитието на учебното дело, читалищната и библиотечната дейност - Ф. 262 (1947 - 1957),
на търговията - Ф. 262 (1951 - 1958), Ф. 179 (1954 - 1959), стокооборота и стоковите фондове
- Ф. 262 (1957 - 1958 ), капиталното строителство - Ф. 262 (1953 - 1954), Ф. 179 (1953 - 1955).
Доклади, обзори, отчети и справки до бюрото на ОК на БКП и ОНС - Варна, за изпълнение на плана на околията и селсъветите по отрасли: промишленост, занаятчийство и
търговия, за развитието на зеленчукопроизводството - Ф. 262 (1952), учебно-възпитателната дейност и задължителното обучение на учениците - Ф. 262 (1957).
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Бюджети на ОкНС и общините в околиите - Ф. 262 (1950 - 1958), Ф. 179 (1946 - 1949).
Статистически сведения за ограмотяването на населението, развитието на учебното
дело, търговията и здравеопазването - Ф. 262 (1948 - 1949), Ф. 179 (1948 - 1956).
ГРАДСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 65, 2616 а. е., 1944 - 1990 г.

Действа от 1878 г. От 1944 до 1948 г. е подчинен на ОкУ - Варна, а от 1949 г. на
ОНС - Варна. С Указ № 2295 на Държавния съвет от дек. 1978 г. (ДВ, бр. 101/26 дек.
1978 г.) от 1 ян. 1979 г. се преименува в ОбНС и се обособява в център на селищна
система с четири районни съвета: “Приморски”, “Варненска комуна”, “Възраждане”,
“Аспаруховски”, а от 1986 г. и РНС “Владислав Варненчик”. От 1988 г. селищна система Варна се трансформира в община с десет кметства.
Архивният фонд е много добре запазен.
ПМС, разпореждания и окръжни от висшестоящи органи за дейността на ГНС - Варна
(1971 - 1990).
Протоколни решения на постоянното присъствие на Варненската община (1944), на
общинската управа (1945 - 1947). Протоколи от заседания на управата при ГНС - Варна
(1950 - 1964), от сесии (1950 - 1976), на изборните комисии за провеждане на изборите за
народни представители (1956 - 1984), от годишни отчетни сесии на ГНС - Варна (1965 1990), от заседания на ИК на ОбНС - Варна (1977 - 1990) и на Съвета на селищна система Варна (1978 - 1979). Заповеди на ръководството на общината (1944 - 1947).
Доклади, информации и анализи за: политическото и социално-икономическото положение на града (1944 - 1948), дейността на отделите и службите на ГНС - Варна (1950 1980), изпълнение на държавните доставки (1950), дейността на земеделската служба към
общината (1946), озеленяването на пътните магистрали (1950 - 1960), дейността на постоянните комисии (1956 - 1973), на СИК при ГНС - Варна (1968 - 1974).
Отчети, обзори и сведения за: изпълнение на селскостопанската програма (1944 - 1986),
развитие на животновъдството, растениевъдството, овощарството и лозарството (1944 1970), организационното състояние на ТКЗС (1951 - 1961), дейността на разпределителния
съвет и комисиите към отдел “Търговия” при ГНС - Варна (1948 - 1983), на търговските
организации в града (1957 - 1970), отдел “Местна промишленост и комунални дейности”
(1948 - 1963), снабдяването на населението с хранителни и промишлени стоки (1950 1976), състоянието на строителството и благоустройството на града (1949 - 1980), изпълнение на жилищно-комуналните дейности (1955 - 1976), учебно-възпитателната дейност
и физкултурата (1951 - 1976), читалищното и библиотечното дело (1953 - 1969), дейността
на отдел “Труд и социални грижи” (1946 - 1976), състоянието на здравеопазването и социалните грижи (1959 - 1986), дейността на градската хигиенна комисия (1962 - 1970), транспорта (1965 - 1989). Информации за транспортното обслужване в крайбрежното плаване и
тролейбусния транспорт (1985 - 1988).
Бюджети на общината (1945 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1950 - 1990).
Кореспонденция с висшестоящи органи по стопански и финансови въпроси (1946 1953), за развитие на курортите (1947 - 1973) и административното обслужване (1963 1976).
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ГРАДСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 203, 1303 а. е., 1944 - 1992 г.

Община - Провадия е създадена непосредствено след Освобождението през 1878
г., като в периода 1928 - 1933 г. е Провадийско кметство, а от 1934 - 1944 г. е ОбУ. От
1949 г. става ГОНС. През 1959 г. към него преминават селата Кривня, Тутраканци,
Бозвелийско, Чайка и Бързица.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, разпоредби и указания от висшестоящи органи (1949 - 1982).
Протоколи от сесии и заседания на ИК на ГНС - гр. Провадия (1948 - 1991) и от
изборите на народни представители и окръжни съветници (1966 - 1991).
Заповедни книги (1949 - 1954).
Отчети и доклади за: дейността на съвета (1956 - 1985), изпълнение на селскостопанската програма (1952 - 1991), развитие на животновъдството (1950 - 1991), търговията и
снабдяването на населението със стоки (1951 - 1984), зеленчукопроизводството (1952 1986), ценообразуването (1953 - 1956), благоустройството и хигиенизирането (1946 - 1974),
изменения в регулацията на града (1948 - 1953), капиталните вложения в строителството
(1959 - 1983), учебно-възпитателната дейност (1959 - 1985), развитието на местната промишленост (1967 - 1971), народното здраве и социалните грижи (1964 - 1978), гражданското
състояние (1963 - 1992), дейността на бюро “Работна сила” (1968 - 1984).
Информации за състоянието на търговията в града (1955 - 1984).
Щатни разписания на служителите на ГНС - гр. Провадия (1963 - 1992).
Протоколи на ТПС комисии (1956). Баланс на земята (1954 - 1956).
Кореспонденция с ОНС - Варна, ОкНС - гр. Провадия, и висшестоящи органи за финансовата дейност на ГНС - гр. Провадия (1950 - 1953), по селскостопански въпроси (1949
- 1952).
Бюджети и отчети на съвета (1949 - 1992).
РАЙОННИ НАРОДНИ СЪВЕТИ
5 фонда, 563 а. е., 1979 - 1987 г.

С Указ № 2159 на Държавния съвет от 1 дек. 1978 г. се създават селищните
системи. През 1979 г. се създават четири РНС: “Приморски”, “Варненска комуна”,
“Възраждане” и “Аспаруховски”, а през 1986 г. - “Владислав Варненчик”.
Архивните фондове са добре запазени.
РАЙОНЕН НАРОДЕН СЪВЕТ “АСПАРУХОВСКИ” - ВАРНА
Ф. 1357, 144 а. е., 1979 - 1987 г.
РАЙОНЕН НАРОДЕН СЪВЕТ “ВАРНЕНСКА КОМУНА” - ВАРНА
Ф. 1356, 141 а. е., 1979 - 1987 г.
РАЙОНЕН НАРОДЕН СЪВЕТ “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” - ВАРНА
Ф. 1352, 31 а. е., 1986 - 1987 г.
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РАЙОНЕН НАРОДЕН СЪВЕТ “ВЪЗРАЖДАНЕ” - ВАРНА
Ф. 1360, 146 а. е., 1979 - 1987 г.
РАЙОНЕН НАРОДЕН СЪВЕТ “ПРИМОРСКИ” - ВАРНА
Ф. 1354, 101 а. е., 1979 - 1987 г.

Протоколи от учредителни сесии и доклади на мандатни комисии - Ф. 1356 (1979), Ф.
1354 (1979), Ф. 1357 (1981), Ф. 1360 (1979), от заседания на ИК на РНС - Варна - Ф. 1356
(1979 - 1987), Ф. 1354 (1979 - 1987), Ф. 1352 (1986 - 1987), Ф. 1357 (1979 - 1987), Ф. 1360
(1979 - 1987) , от сесии на РНС - Ф. 1356 (1980 - 1987), Ф. 1354 (1979 - 1987), Ф. 1352 (1986
- 1987), Ф. 1357 (1979 - 1987), Ф. 1360 (1979 - 1987), за състоянието на търговското и
битовото обслужване на населението - Ф. 1356 (1981), Ф. 1357 (1986 - 1987), архитектурнохудожествения облик на районите - Ф. 1357 (1984 - 1987), пътнотранспортната мрежа - Ф.
1356 (1984 - 1987), Ф. 1357 (1986 - 1987), здравеопазването на населението и състоянието
на здравните заведения - Ф. 1356 (1981 - 1982), Ф. 1357 (1984 - 1986), изграждането на
материално-техническата база на детските и учебните заведения в районите - Ф. 1356 (1984
- 1985), Ф. 1357 (1984), борбата срещу престъпленията и правонарушенията - Ф. 1360 (1981
- 1987).
Планове и отчети за: комплексното социално-икономическо развитие на района - Ф.
1356 (1982), Ф. 1352 (1987), Ф. 1357 (1983 - 1984), Ф. 1360 (1979 - 1980), дейността на
съветниците при РНС - Варна - Ф. 1354 (1986), Ф. 1352 (1986), Ф. 1357 (1981 - 1983), Ф. 1360
(1986 - 1987), изпълнение на поръченията на избирателите - Ф. 1357 (1981 - 1983), Ф. 1360
(1985), дейността на районните съвети за култура - Ф. 1356 (1981), Ф. 1354 (1979 - 1985), Ф.
1357 (1982 - 1986), Ф. 1360 (1981 - 1986), дейността на профсъюзните организации при РНС
- Варна - Ф. 1352 (1986 - 1987), Ф. 1357 (1984 - 1986), Ф. 1360 (1979 - 1987).
Бюджети и отчети за изпълнението им - Ф. 1356 (1979 - 1985), Ф. 1354 (1980 - 1981), Ф.
1352 (1986 - 1987), Ф. 1357 (1981 - 1985), Ф. 1360 (1979 - 1988).
Щатни разписания - Ф. 1354 (1979 - 1985), Ф. 1352 (1986), Ф. 1357 (1981 - 1983), Ф.
1360 (1979 - 1987).
КМЕТСТВА
12 фонда, 344 а. е., 1988 - 1995 г.

С Указ № 3182 на Държавния съвет от 12 ноем. 1987 г. за новото административно-териториално деление на страната се закриват РНС и се създават кметства (ДВ, бр.
89/17 дек. 1987 г.). Във Варна се закриват пет РНС и се създават десет кметства към
Община- Варна. Кметствата осъществяват административно, стопанско, здравно,
социално и културно-просветно ръководство.
Съгласно Закона за териториалното деление на Столичната община и големите
градове, приет от 37-ото НС на 12 юли 1995 г. (ДВ, бр. 66/25 юли 1995 г.), във Варна се
закриват десетте кметства и се създават пет района.
Архивните фондове са добре запазени.
КМЕТСТВО “АСПАРУХОВО” - ВАРНА
Ф. 1444, 47 а. е., 1988 - 1995 г.
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КМЕТСТВО “ВИНИЦА” - ВАРНА
Ф. 1452, 6 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕСТВО “ВЪЗРАЖДАНЕ” - ВАРНА
Ф. 1438, 35 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ГАЛАТА” - ВАРНА
Ф. 1445, 10 а. е., 1992 - 1995 г.
КМЕТСТВО “КАМЕНАР” - ВАРНА
Ф. 1451, 14 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “МЛАДОСТ” - ВАРНА
Ф. 1439, 32 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ОДЕСОС” - ВАРНА
Ф. 1434, 29 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ПОБЕДА” - ВАРНА
Ф. 1440, 29 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ПРИМОРСКО” - ВАРНА
Ф. 1448, 39 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ПРОГРЕС” - ВАРНА
Ф. 1432, 51 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ПРОСТОР” - ВАРНА
Ф. 1450, 33 а. е., 1988 - 1995 г.
КМЕТСТВО “ЧАЙКА” - ВАРНА
Ф. 1449, 19 а. е., 1988 - 1995 г.

ПМС, окръжни и заповеди на министерства за дейността на общината и кметствата - Ф.
1432 (1988 - 1990).
Протоколи от заседания на: кметския съвет - Ф. 1432 (1988 - 1990), Ф. 1438 (1988 1990), Ф. 1440 (1988 - 1991), Ф. 1444 (1988 - 1990), временната управа - Ф. 1432 (1991), Ф.
(1991), общи събрания на пълномощниците - Ф. 1432 (1988 - 1990), Ф. 1438 (1988 - 1989), Ф.
1444 (1989 - 1990), Ф. 1448 (1988).
Бюджети и отчети за изпълнението им - Ф. 1432 (1988 - 1995), Ф. 1434 (1989 - 1995), Ф.
1438 (1988 - 1995), Ф. 1439 (1988 - 1994), Ф. 1440 (1988 - 1994), Ф. 1444 (1988 - 1995), Ф.
1445 (1993, 1994), Ф. 1448 (1988 - 1995), Ф. 1449 (1992 - 1995), Ф. 1450 (1988 - 1995), Ф. 1451
(1989 - 1994), Ф. 1452 (1993 - 1995).
Годишни счетоводни отчети - Ф. 1432 (1989 - 1995), Ф. 1434 (1989 - 1995), Ф. 1438
(1988 - 1994), Ф. 1439 (1988 - 1991), Ф. 1440 (1988 - 1995), Ф. 1444 (1994, 1995), Ф. 1445
(1994 - 1995), Ф. 1448 (1990 - 1995), Ф. 1449 (1990 - 1995), Ф. 1450 (1990 - 1995).
Щатни разписания - Ф. 1432 (1988 - 1995), Ф. 1434 (1988 - 1995), Ф. 1438 (1988 - 1990,
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1993, 1995), Ф. 1439 (1988 - 1995), Ф. 1440 (1988 - 1995), Ф. 1444 (1988 - 1995), Ф. 1445 (1992
- 1995), Ф. 1448 (1988 - 1995), Ф. 1449 (1988, 1992 - 1995), Ф. 1450 (1988 - 1995), Ф. 1451
(1991 - 1995), Ф. 1452 (1992 - 1995).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ - с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 155, 380 а. е., 1946 - 1990 г.

Съществува от 1878 г. със съставните села: Константиново, Разделна, Страшимирово, Езерово.
Съгласно ПМС № 113 от 12 дек. 1958 г. от 1 март 1959 г. става ОбНС със същите
съставните села. С Указ № 77 на МС от 5 дек. 1978 г. от 1 ян. 1979 г. се учредява като
ОбНС на селищна система гр. Белослав. Съгласно Указ № 2190 на Държавния съвет
от 16 окт. 1981 г. с. Белослав се обявява за гр. Белослав.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и разпореждания на МС, ОНС - Варна, и висшестоящи органи за
дейността на Селско общинско управление - с. Белослав (1972 - 1981).
Протоколи от заседания на ИК и сесии на Селско общинско управление - Белослав, и
ОбНС - гр. Белослав (1949 - 1990).
Протоколи, решения и информации от мандатната сесия за отчитане на дейността на
съвета (1976), на избирателните комисии от изборите за народни представители (1959 1979).
Заповедни книги (1946 - 1962).
Отчети и доклади за: дейността на съвета (1966 - 1990), изпълнение на селскостопанската програма в общината (1949 - 1978), благоустройството и комуналната дейност (1965 1978), социалните грижи и здравеопазването (1962 - 1971), гражданското състояние (1956 1971), развитие на търговията и търговското обслужване (1972 - 1975), дейността на постоянните комисии (1973 - 1976), жалбите и закононарушенията (1972 - 1974), развитието на
спорта и туризма (1976 - 1980), хигиенизиране на селата (1976), подобряване на жизненото
равнище (1977).
Кореспонденция с ОНС - Варна, за финансовата и организационно-административната дейност на общината (1949 - 1963), гражданското състояние (1979 - 1981).
Бюджети и годишни счетоводни отчети (1954 - 1990).
Щатни разписания (1972 - 1990).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БЯЛА
Ф. 711, 475 а.е., 1944 - 1984 г.

Съществува от 19 май 1934 г. със съставните села: Попович, Горица и Господиново. През март 1943 г. към съвета се приобщава и с. Дюлино. Структурата на СОНС - с.
Бяла се запазва до края на 1978 г. С Указ № 2159 на Държавния съвет от 1 дек. 1978 г.
с. Бяла, Варненско става център на селищна система, която обхваща селата Бяла,
Господиново, Горица, Дюлино и Самотино. С Указ № 2907 на Държавния съвет от 5
септ. 1984 г. (ДВ, бр. 74/7 септ. 1984 г.) с. Бяла се обявява за град.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания и мероприятия на висшестоящи органи за дейността на СОНС - с. Бяла (1945

19

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
- 1979).
Протоколи от: заседания на ИК на СОНС - с. Бяла (1947 - 1954), сесии (1959 - 1980).
Протоколи, сведения, клетвени листи, резултати от проведени избори (1946, 1959 1979).
Доклади, информации и сведения за развитие на: промишлеността и занаятите (1945,
1958 - 1981), селското и горското стопанство (1945, 1957 - 1982), търговията (1951 - 1982),
благоустройството и комуналните дейности (1945 - 1953, 1960 - 1981), народното здраве и
социалните грижи (1947 - 1982), организационно-масовата работа (1960 - 1981), гражданското състояние (1970 - 1982).
Бюджети (1945, 1964 - 1981).
Щатни разписания (1970 - 1981).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 239, 883 а. е., 1944 - 1990 г.

Общината е създадена през 1914 г., а от 1934 г. е ОбУ със съставни села: Вълчи
дол, Искър, Кракра и Щипско (последното се отделя като самостоятелна община през
1943 г. ). През 1959 г. към СОНС - с. Вълчи дол се присъединяват и селата Брестак,
Метличина, Войводино. Съгласно Указ № 1942 на Държавния съвет от 17 септ. 1974 г.,
от 4 дек. 1974 г. СОНС - с. Вълчи дол става ГОНС с три съставни селища - Вълчи дол,
Войводино и Щипско. С ПМС № 77 от 5 дек. 1978 г. се създава селищна система с
център гр. Вълчи дол, Варненско с 20 кметства.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на СОНС - с.
Вълчи дол (1969 - 1988).
Протоколи от заседания на ОбУ - с. Вълчи дол (1944 - 1946, 1949 - 1952), на ИК на
СОНС - с. Вълчи дол (1953 - 1958, 1969 - 1990), от сесии (1955 - 1960, 1963 - 1990), общоселски събрания за самооблагането (1959 - 1962), от предизборни събрания и от избори за
народни представители (1946), за околийски, местни и окръжни съветници (1956, 1962,
1964, 1966, 1971, 1986 - 1990).
Заповедни книги (1944 - 1957, 1959 - 1961).
Годишни планове и отчети за дейността на общината (1951 - 1963, 1971 - 1990), на
читалищата (1956), за изпълнение на здравната програма (1956 - 1958).
Протоколи и кореспонденция на общинските ТПС комисии за: отчуждаване и причисляване на заеми (1947, 1959 - 1960, 1972), реквизиция на имоти (1947), дейността на постоянните комисии (1955 - 1957, 1960 - 1963), комисиите за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (1968, 1970 - 1980).
Отчети, информации и кореспонденция за: развитие на селското стопанство (1951,
1963 - 1975), ценообразуване на зеленчуците (1963 - 1970), развитие на животновъдството
и опазване на добитъка от заразни болести (1956, 1975 - 1990), месечното разпределение на
стоките за населението (1954 - 1956), търговското обслужване (1971 - 1976), изпълнение на
плана за доставките (1955 - 1957, 1963 - 1969), благоустройството на селата (1954 - 1958,
1967 - 1969), ликвидиране на неграмотността (1960 - 1962), финансовата дейност на общината (1963 - 1970, 1973 - 1990).
Сведения за състоянието на промишлените и комунално-битовите услуги в селата на
общината (1968 - 1970), гражданското състояние (1963 - 1965).
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Баланс на земята (1955 - 1958).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1954 - 1958, 1960 - 1970, 1980 - 1990).
Годишни статистически отчети за: получените средни добиви (1957 - 1964), броя на
селскостопанските животни (1965), благоустрояването и хигиенизирането на селата в общината (1967).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК
Ф. 346, 504 а. е., 1944 - 1989 г.

Създаден е през 1920 г. със съставни села: Долен чифлик, Солник и Кривини. През
1934 г. община с. Старо Оряхово с всички съставни села се присъединява към община
Долен чифлик, а през 1944 г. се отделя със селата Старо Оряхово, Шкорпиловци,
Свети Иван (дн. Детелина) и Ново Оряхово. През 1958 г. ОбНС - с. Пчелник, Варненско
се присъединява към община с. Долен чифлик. До 3 септ. 1974 г. съществува като
СОНС - с. Долен чифлик, с десет съставни села. С Указ № 1942 на Държавния съвет от
4 септ. 1974 г. (ДВ, бр. 72/17 септ. 1974 г.) се преименува в ГОНС - гр. Камчия, а от 16 ян.
1975 г. - в ГОНС - гр. Георги Трайков. С Указ № 9 на Президента от 4 ян. 1991 г. (ДВ, бр.
3/1991 г.) селището се преименува в гр. Долни чифлик.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ИК на СОНС - с. Долен чифлик, и ГОНС - гр. Георги
Трайков (1947 - 1958, 1961 - 1978, 1985 - 1989), от сесии (1959 - 1985), на избирателни
комисии от провеждане на избори за общински съветници (1959, 1962, 1987 - 1988), за
народни представители (1976).
Заповедни книги (1944 - 1956).
Отчети и доклади за: селскостопанската дейност (1952 - 1954, 1988 - 1989), причисляване на земи към ДПФ (1965 - 1967), дейността на търговските обекти в района на съвета
(1951, 1964 - 1970), благоустройството и електрифицирането на селата (1952, 1962 - 1976),
организационно-масовата работа (1963 - 1989), гражданското състояние (1956 - 1967, 1987
- 1989).
Информации и сведения за дейността на другарските съдилища в района (1965) и жалбите на граждани (1972 - 1978, 1984 - 1989).
Бюджети и годишни отчети за изпълнението им (1965 - 1979, 1985 - 1989).
Щатни разписания (1973 - 1989).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ДЕВНЯ
Ф. 722, 578 а. е., 1944 - 1990 г.

ОбНС - с. Река Девня, Варненско съществува от 1907 г. като самостоятелно ОбУ.
През 1934 г. към него се присъединяват ОбУ на селата Кипра, Чернево и Марково. От
1 апр. 1948 г. ОбУ - с. Река Девня се трансформира в ОбНС. През 1956 г. към него се
присъединяват и съветите в селата Чернево и Просечен. В края на 1969 г. с. Река Девня
се обявява за град. ГОНС - гр. Девня, Варненско обхваща гр. Девня и селата Кипра,
Чернево и Просечен. С ПМС № 77 от 5 дек. 1978 г. се създава Девненският общински
съвет на селищна система със седалище гр. Девня и едно съставно село - Кипра.
Архивният фонд е добре запазен.
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Указания и разпоредби на висшестоящи органи за: дейността на ОбНС (1959 - 1960),
закупуването и изнасянето на зърнените храни (1945 - 1946). Протоколи от: заседания на
ИК на ГОНС - гр. Девня (1969 - 1991), сесии (1969 - 1990), отчетно-изборни конференции на
ОСИК - гр. Девня (1972 - 1981).
Заповедни книги (1945 - 1947).
Протоколи, списъци, клетвени декларации и резултати от избори (1945 - 1989).
Доклади, планове и отчети за: изпълнение на селскостопанските програми (1951 1984), промишлеността (1960 - 1984), организационната дейност на ГОНС - гр. Девня (1969
- 1989), дейността на ТПС комисии за отчуждаване на земи (1954 - 1957), училищната и
библиотечната дейност (1955 - 1960), гражданското състояние (1962 - 1984), развитието на
търговията (1964 - 1984), благоустройството и комуналните дейности (1964 - 1990), просветата и културата (1963 - 1989), народното здраве и социалните грижи (1966 - 1980).
Информации и преписки за извършени замени на имотите на земеделските стопани от
селата (1949 - 1954) и за заема на свободата (1945).
Щатни разписания (1977 - 1990).
Годишни бюджети (1944 - 1990).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ДЪЛГОПОЛ
Ф. 618, 292 а. е., 1944 - 1985 г.

Съществува от 1892 г. През 1969 г. към него се присъединяват селата Аспарухово, Комунари, Боряна, Рояк, Сава, Сладка вода, Камен дял и Красимир.
С Указ № 829 на Държавния съвет от 29 авг. 1969 г. с. Дългопол се обявява за
град. На 1 апр. 1979 г. се учредява ОбНС и гр. Дългопол става център на селищна
система, като включва бившия ГОНС - гр. Дългопол, СОНС - с. Цонево и СОНС - с.
Партизани, с общо 19 селища.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания от висшестоящи органи за дейността на СОНС (1953 - 1955).
Протоколи от: заседанията на общината (1944 - 1953), на ИК на СОНС - с. Дългопол
(1954 - 1960), на ОбНС - гр. Дългопол (1979 - 1982), от отчетно-изборни конференции на
ОСИК (1979 - 1984).
Заповедни книги (1956 - 1961).
Доклади, информации, планове и отчети за: изпълнение на селскостопанската програма (1963 - 1984), развитието на промишлеността (1964 - 1984), търговията (1951 - 1984),
благоустройството и комуналните дейности (1968 - 1984), просветата и културата (1954 1984), народното здраве и социалните грижи (1961 - 1984), организационно-масовата дейност (1962 - 1984), жалбите и предложенията на гражданите (1961 - 1984), гражданското
състояние (1961 - 1984), развитието на културния живот в селата от Дългополската община
(1968 - 1984).
Бюджети на общината (1956 - 1984).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ
58 фонда, 9804 а. е., 1944 - 1995 г.

За периода на своето съществуване СОНС търпят следните промени в наименованието си: Селско общинско управление (9 септ. 1944 - 26 февр. 1948 г.), Селски об-
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щински народен съвет (27 февр. 1948 - 26 ноем. 1951 г.), Селски народен съвет на депутатите на трудещите се (СНС - ДТ) (27 ноем. 1951 - 12 дек. 1955 г.), Селски народен
съвет (13 дек. 1956 - 16 март 1959 г.), Селски общински народен съвет (17 март 1959 - 20
март 1979 г.). */ Съгласно ПМС № 77 от 5 дек. 1978 г. през 1979 г. се създават 11
селищни системи в района на бившия Варненски окръг като самоуправляващи се. Те
включват всички селища от бившия окръг, а съветите се трансформират в кметства.
През 1987 г. центровете на селищните системи се преименуват в общини, като кметствата се запазват.
Архивните фондовете са добре запазени.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. АКСАКОВО
Ф. 322, 404 а. е., 1945 - 1991 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. АСПАРУХОВО
Ф. 356, 14 а. е., 1953 - 1960 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 637, 203 а. е., 1956 - 1983 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БЛЪСКОВО
Ф. 232, 213 а. е., 1944 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 220, 177 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БОРЯНА
Ф. 313, 102 а. е., 1944 - 1955 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БОТЕВО
Ф. 143, 112 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. БРЕСТАК
Ф. 144, 213 а. е., 1944 - 1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ВЕТРИНО
Ф. 995, 247 а. е., 1946 - 1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ВОДИЦА
Ф. 667, 175 а. е., 1959 - 1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ВОЙВОДИНО
Ф. 240, 5 а. е., 1945 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 229, 113 а. е., 1945 - 1955 г.
*

Селските общински народни съвети са заведени под едно от посочените наименования
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ГОЛИЦА
Ф. 422, 112 а. е., 1954 - 1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ГОРЕН БЛИЗНАК
Ф. 414, 70 а. е., 1945 - 1955 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 676, 173 а. е., 1944 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 392, 210 а. е., 1944 - 1982 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ДЕВНЯ
Ф. 106, 208 а. е., 1944 - 1955 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ДОБРИНА
Ф. 363, 56 а. е., 1946 - 1955 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 988, 127 а. е., 1966 - 1983 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ДОБРОТИЧ
Ф. 156, 88 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЕСЕНИЦА
Ф. 148, 103 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЖИТНИЦА
Ф. 679, 260 а. е., 1946 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ИГНАТИЕВО
Ф. 141, 99 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ИЗГРЕВ
Ф. 379, 98 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. КАЛОЯН
Ф. 641, 117 а. е., 1959 - 1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. КИЧЕВО
Ф. 982, 165 а. е., 1959 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. КРУМОВО
Ф. 362, 80 а. е., 1944 - 1955 г.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. КУМАНОВО
Ф. 327, 180 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЛЕВСКИ
Ф. 354, 52 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЛОПУШНА
Ф. 147, 214 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО
Ф. 150, 144 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. МАНАСТИР
Ф. 371, 34 а. е., 1948 - 1955 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. МИХАЛИЧ
Ф. 638, 178 а. е., 1959 - 1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 636, 134 а. е., 1962 - 1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. МОМИНО (дн. АВРЕН)
Ф. 246, 448 а. е., 1944 - 1991 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. НЕВША
Ф. 244, 246 а. е., 1944 - 1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. З80, 140 а. е., 1946 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 332, 272 а. е., 1944 - 1995 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 228, 309 а. е., 1944 - 1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ОСЕНОВО
Ф. 353, 79 а. е., 1948 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 266, 249 а. е., 1951 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 454, 122 а. е., 1945 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 549, 276 а. е., 1944 - 1984 г.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ПЧЕЛНИК
Ф. 429, 51 а. е., 1945 - 1956 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. РАВНА ГОРА
Ф. 393, 136 а. е., 1945 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. РУДНИК
Ф. 374, 141 а. е., 1944 - 1958 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. СИНДЕЛ
Ф. 644, 185 а. е., 1945 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. СНЕЖИНА
Ф. 501, 21 а. е., 1947 - 1955 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 231, 295 а. е., 1946 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 225, 211 а. е., 1944 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. СУВОРОВО
Ф. 337, 470 а. е., 1944 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЦОНЕВО
Ф. 620, 271 а. е., 1944 - 1982 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 172, 176 а. е., 1945 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЧЕРКОВНА
Ф. 151, 225 а.е., 1944 - 1984 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЧЕРНЕВО
Ф. 365, 277 а.е., 1944 - 1954, 1979 - 1993 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЧЕРНООК
Ф. 500, 15 а. е., 1948 - 1954 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЩИПСКО
Ф. 161, 99 а. е., 1944 - 1955 г.

Протоколи от заседанията на общинските управи - Ф. 246 (1954 - 1981), Ф. 322 (1949 1990), Ф. 637 (1956 - 1983), Ф. 232 (1946 - 1950,1954 - 1983), Ф. 220 (1941 - 1958), Ф. 313
(1952 - 1955), Ф. 143 (1948 - 1955), Ф. 144 (1944 - 1948, 1954 - 1976), Ф. 711 (1947 - 1984), Ф.
995 (1950 - 1978), Ф. 667 (1959 - 1976), Ф. 240 (1946 - 1958), Ф. 229 (1945 - 1953), Ф. 422
(1954 - 1958, 1971 - 1978), Ф. 414 (1952 - 1953), Ф. 676 (1951 - 1984), Ф. 392 (1951 - 1958,
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1965 - 1978), Ф. 363 (1950 - 1955), Ф. 988 (1966 - 1983), Ф. 156 (1944 - 1948, 1952 - 1956), Ф.
148 (1949 - 1958), Ф. 679 (1962 - 1981), Ф. 141 (1944 - 1946), (1950 - 1953, 1955 - 1958), Ф. 379
(1955 - 1958), Ф. 641 (1959 - 1978), Ф. 982 (1959 - 1984), Ф. 362 (1949 - 1955), Ф. 327 (1944 1952), Ф. 354 (1953 - 1958), Ф. 147 (1949 - 1958), Ф. 150 (1945 - 1958), Ф. 371 (1951 - 1955),
Ф. 638 (1959 - 1978), Ф. 636 (1962 - 1978), Ф. 244 (1947 - 1949, 1951, 1954 - 1979), Ф. 380
(1950 - 1958), Ф. 332 (1949 - 1981), Ф. 228 (1951 - 1978), Ф. 353 (1948 - 1958), Ф. 266 (1951 1984), Ф. 454 (1949 - 1957), Ф. 549 (1955 - 1984), Ф. 393 (1947, 1949 - 1957), Ф. 374 (1957), Ф.
644 (1952 - 1984), Ф. 501 (1954), Ф. 231 (1953 - 1983), Ф. 225 (1950 - 1984), Ф. 337 (1945 1982), Ф. 620 (1950 - 1982), Ф. 172 (1945 - 1983), Ф. 151 (1954 - 1984), Ф. 365 (1949), Ф. 500
(1948 - 1954), Ф. 161 (1948 - 1955).
Протоколи, доклади, информации и решения от проведени сесии на ИК на СОНС - Ф.
246 (1952 - 1991), Ф. 322 (1955 - 1991), Ф. 637 (1956 - 1978), Ф. 232 (1952 - 1979), Ф. 220
(1952 - 1957), Ф. 313 (1953 - 1955), Ф. 143 (1948 - 1958), Ф. 144 (1954 - 1977), Ф. 711 (1952 1984), Ф. 995 (1952 - 1978), Ф. 667 (1959 - 1978), Ф. 240 (1953 - 1958), Ф. 229 (1946 - 1954),
Ф. 422 (1955 - 1958, 1971 - 1978), Ф. 676 (1951 - 1978), Ф. 392 (1957 - 1958, 1965 - 1971, 1976
- 1978), Ф. 106 (1953 - 1954), Ф. 988 (1966 - 1978), Ф. 156 (1953 - 1955), Ф. 148 (1953 - 1954),
Ф. 679 (1957 - 1984), Ф. 141 (1955 - 1958), Ф. 379 (1944 - 1958), Ф. 641 (1959 - 1978), Ф982
(1959 - 1979), Ф. 362 (1953 - 1954), Ф. 327 (1952), Ф. 354 (1952 - 1958), Ф. 150 (1953, 1957 1958), Ф. 638 (1959 - 1978), Ф. 636 (1962 - 1978), Ф. 244 (1953 - 1978), Ф. 380 (1946 - 1958),
Ф. 332 (1956 - 1978), Ф. 228 (1952 - 1978), Ф. 353 (1948 - 1958), Ф. 266 (1951 - 1978), Ф. 454
(1945 - 1957), Ф. 549 (1951 - 1978), Ф. 393 (1953 - 1958), Ф. 374 (1953 - 1957), Ф. 644 (1950 1978), Ф. 501 (1951 - 1954), Ф. 231 (1951 - 1978), Ф. 225 (1950 - 1979), Ф. 337 (1951 - 1978),
Ф. 620 (1949 - 1978), Ф. 172 (1952 - 1975), Ф. 151 (1952 - 1979), Ф. 365 (1952 - 1954), Ф. 500
(1948 - 1954), Ф. 161 (1952 - 1955).
Заповеди на председателя за дейността на СОНС - Ф. 246 (1952 - 1991), Ф. 322 (1955 1957), Ф. 637 (1979 - 1983), Ф. 232 (1949 - 1951), Ф. 220 (1942 - 1954), Ф. 313 (1946 - 1947),
Ф. 143 (1944 - 1958), Ф. 240 (1945 - 1958), Ф. 229 (1945 - 1952), Ф. 422 (1954 - 1959), Ф. 414
(1945 - 1946), Ф. 392 (1955 - 1958, 1978 - 1983), Ф. 106 (1948 - 1955), Ф. 988 (1979 - 1983), Ф.
156 (1944 - 1950), Ф. 148 (1944 - 1958), Ф. 679 (1951 - 1952), Ф. 141 (1950 - 1958), Ф. 379
(1944 - 1953), Ф. 641 (1967 - 1978), Ф. 982 (1979 - 1984), Ф. 362 (1944 - 1950, 1955), Ф. 327
(1944 - 1946), Ф. 354 (1944 - 1958), Ф. 147 (1946 - 1958), Ф. 150 (1946 - 1951, 1957 - 1958), Ф.
371 (1948 - 1955), Ф. 244 (1945 - 1956), Ф. 380 (1946 - 1958), Ф. 332 (1950 - 1955, 1959), Ф. 228
(1947 - 1953), Ф. 353 (1948 - 1958), Ф. 266 (1950 - 1954), Ф. 454 (1951 - 1958), Ф. 549 (1946 1954), Ф. 429 (1945 - 1956), Ф. 393 (1944 - 1958), Ф. 374 (1944 - 1958), Ф. 644 (1945 - 1961),
Ф. 231 (1973 - 1984), Ф. 225 (1944 - 1960), Ф. 337 (1944 - 1953), Ф. 620 (1944 - 1961), Ф. 172
(1945 - 1959), Ф. 151 (1945 - 1947, 1948 - 1958), Ф. 365 (1946 - 1958), Ф. 500 (1948 - 954), Ф.
161 (1944 - 1954).
Годишни бюджети и статистически отчети за броя на персонала и фонд “Работна заплата” - Ф. 246 (1947 - 1992), Ф. 322 (1946, 1957 - 1978, 1983 - 1991), Ф. 356 (1955 - 1958), Ф. 637
(1956, 1959 - 1982), Ф. 232 (1953, 1961 - 1985), Ф. 220 (1948 - 1956), Ф. 313 (1946 - 1952), Ф.
144 (1952 - 1969), Ф. 711 (1945, 1964 - 1985), Ф. 995 (1945 - 1979), Ф. 667 (1963 - 1978), Ф. 229
(1945, 1949 - 1952), Ф. 422 (1972 - 1978), Ф. 414 (1946 - 1953), Ф. 676 (1963 - 1985), Ф. 392
(1945, 1952 - 1958, 1966 - 1978, 1980 - 1982), Ф. 106 (1946, 1950 - 1955), Ф. 363 (1950 - 1952),
Ф. 988 (1966 - 1983), Ф. 148 (1949 - 1958), Ф. 679 (1946 - 1951, 1957 - 1959, 1961 - 1985), Ф.
141 (1944 - 1948) Ф. 379 (1954 - 1958), Ф. 641 (1959 - 1978), Ф. 982 (1959 - 1984), Ф. 362 (1944
- 1953), Ф. 327 (1944 - 1951), Ф. 354 (1944 - 1958), Ф. 147 (1946 - 1958), Ф. 150 (1951 - 1956),
Ф. 638 (1960 - 1978), Ф. 636 (1962 - 1978), Ф. 244 (1946 - 1978), Ф. 380 (1946 - 1958), Ф. 332

27

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
(1951 - 1985), Ф. 228 (1961 - 1978), Ф. 353 (1948 - 1958), Ф. 266 (1951 - 1984), Ф. 454 (1948 1959), Ф. 549 (1953 - 1984), Ф. 429 (1950 - 1956), Ф. 393 (1945 - 1958), Ф. 374 (1946 - 1956),
Ф. 644 (1958 - 1984), Ф. 501 (1949 - 1955), Ф. 231 (1959 - 1985), Ф. 225 (1944 - 1984), Ф. 337
(1944 - 1979), Ф. 620 (1956 - 1982), Ф. 172 (1948 - 1983), Ф. 151 (1954 - 1984), Ф. 365 (1948 1953), Ф. 500 (1948 - 1954), Ф. 161 (1944 - 1954).

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - ВАРНА
Ф. 996, 369 а. е., 1963 - 1987 г.

Създаден е през 1963 г. във Варна като Инспекция за партиен и държавен контрол. През 1966 г. се преименува в Инспекция за държавен контрол, а от 1972 г. променя
наименованието си на Окръжен комитет за държавен и народен контрол.
С Решение № 15 на Комитета за държавен и народен контрол от 10 дек. 1987 г. от
1 ян. 1988 г. се прекратява дейността на ОК за ДНК - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Инструкции, указания, заповеди на КДНК за: създаването и функциите на комитетите,
извършване на проверките, работата на градските и селските комитети, провеждане на отчетните събрания (1965 - 1980). Правилник за устройството, задачите и правата на ОК за
ДНК (1963 - 1969).
Протоколи и решения от заседания на ОК за ДНК - Варна (1972 - 1987), докладни
записки по организационни въпроси (1963 - 1971), за международната дейност (1974 - 1987),
от извършени проверки на предприятия и учреждения (1964 - 1986).
Годишни отчети за дейността на Инспекцията за партиен и държавен контрол (1963 1971).
Докладни записки, информации и справки на председателя на ОК за ДНК - Варна, до
КДНК - София, по проблеми, отнасящи се до дейността на ОК за ДНК - Варна, (1981 - 1986),
за извършени тематични проверки и предоставени за разглеждане от ИК на ОНС - Варна
(1973 - 1980).
Заповеди на председателя за дейността на ОК за ДНК - Варна (1978 - 1981).
Щатни разписания (1972 - 1982).
Жалби и сигнали на граждани и докладни записки до органите на ОК за ДНК - Варна
(1961 - 1980), анализи и таблици за извършената контролна работа по жалбите и сигналите
(1982 - 1984).
ГРАДСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - ВАРНА
Ф. 1203, 272 а. е., 1972 - 1990 г.

Съгласно Правилника за устройството, задачите и функциите на органите за
партиен и държавен контрол през 1963 г. се изграждат Градски (общински) комисии за
партиен и държавен контрол. През 1966 г. те се преобразуват в комисии за държавен
контрол. На 1 окт. 1972 г. се създава Градски комитет за държавен контрол - Варна, а
през 1974 г. става Градски комитет за държавен и народен контрол. След изграждането на новите селищни системи през 1979 г. наименованието отново се променя - Общински комитет за държавен и народен контрол.
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Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи и решения от заседания на ГК за ДНК - Варна (1973 - 1987), съвместни
заседания с ИК на ОбНС - Варна (1978 - 1980), за резултатите от извършени проверки на
предприятия и организации в града (1973 - 1977).
Доклади, информации и анализи за организационно-контролната дейност на ГК за
ДНК - Варна (1973 - 1990), от извършени проверки за изпълнение на правителствените
решения в промишлеността (1973 - 1987), строителството (1973 - 1980), транспорта и съобщенията (1973 - 1980), търговията и услугите (1973 - 1980), за социалната дейност (1973 1990), жалбите и сигналите на гражданите (1974 - 1990).
Отчети за дейността на ГК за ДНК - Варна (1977 - 1990).
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ
10 фонда, 562 а. е., 1972 - 1990 г.

Създадени са в периода 1 окт. 1972 - 1990 г. съгласно концепцията и основните
положения за дейността на органите за държавен и народен контрол, приети от Държавния съвет и ЦК на БКП на 12 апр. 1972 г. На 1 окт. 1974 г. ОбК за ДНК се преименуват
в градски и селски комитети за държавен и народен контрол, а от 1 март 1979 г. приемат отново наименованието ОбК за ДНК. На 21 септ. 1990 г. ОбК за ДНК прекратяват
своята дейност.
Архивните фондове са добре запазени.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - с. АВРЕН
Ф. 1403, 26 а. е., 1989 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - с.
АКСАКОВО
Ф. 1395, 21 а. е., 1980 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ БЕЛОСЛАВ
Ф. 1401, 36 а. е., 1988 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - БЯЛА
Ф. 1402, 7 а. е., 1990 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - с. ВЪЛЧИ
ДОЛ
Ф. 1315, 73 а. е., 1972 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - ГЕОРГИ
ТРАЙКОВ (дн. гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 1400, 28 а. е., 1981 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ - ДЕВНЯ
Ф. 1313, 164 а. е., 1972 - 1990 г.
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ с. ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1316, 36 а. е., 1972 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ ПРОВАДИЯ
Ф. 1308, 119 а. е., 1972 - 1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ с. СУВОРОВО
Ф. 1309, 52 а. е., 1972 - 1990 г.

Протоколи от заседания на ОбК за ДНК от съвместни съвещания с председателите на
комисиите за държавен и народен контрол, главните контрольори, извънщатните инспектори и специалисти към ОбНС - Варна и Провадия за проблемите на контролната система - Ф.
1395 (1982 - 1990), Ф. 1401 (1988, 1989), Ф . 1313 (1972 - 1990), Ф. 1316 (1977 - 1989), Ф.
1315 (1973 - 1990), Ф. 1400 (1984 - 1990), Ф. 1308 (1973 - 1990), Ф. 1309 (1973 - 1990).
Отчети за дейността на ОбК за ДНК - Ф. 1313 (1972 - 1989), Ф. 1316 (1975 - 1990), Ф.
1315 (1973 - 1990), Ф. 1400 (1989 - 1990), Ф. 1308 (1973 - 1990), Ф. 1309 (1982 - 1990).
Анализи, доклади и информации за усъвършенстване на организационно-контролната
дейност на ОбК за ДНК - Ф. 1403 (1989 - 1990), Ф. 1395 (1983 - 1989), Ф. 1313 (1977 - 1990),
Ф. 1316 (1974 - 1989), Ф. 1315 (1972 - 1990), Ф. 1308 (1978 - 1990), Ф. 1309 (1977 - 1989), за
извършване на проверки за качеството на химическата и циментовата продукция - Ф. 1313
(1977 - 1990), Ф. 1316 (1974 - 1990), Ф. 1315 (1972 - 1990), Ф. 1308 (1972 - 1990), Ф. 1309
(1972 - 1990), в промишлеността, строителството и транспорта - Ф. 1404 (1989 - 1990), Ф.
1402 (1990), Ф. 1313 (1977 - 1990), Ф. 1316 (1974 - 1989), Ф. 1315 (1972 - 1990), Ф. 1400 (1981
- 1989), Ф. 1308 (1977 - 1990), Ф. 1309 (1977 - 1990), търговията и услугите - Ф. 1403 (1989
- 1990), Ф. 1395 (1981 - 1990), Ф. 1313 (1977 - 1990), Ф. 1316 (1972 - 1989), Ф. 1315 (1972 1990), Ф. 1308 (1978 - 1990), Ф. 1309 (1977 - 1989).
Статистически отчети за дейността на ОбК за ДНК - Ф. 1313 (1975 - 1990), Ф. 1316
(1972 - 1989), Ф. 1315 (1974 - 1990), Ф. 1400 (1983 - 1990), Ф. 1308 (1983 - 1990), Ф. 1309
(1979 - 1980).
УПРАВЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ - ВАРНА
Ф. 1030, 167 а. е., 1954 - 1991 г.

Създава се съгласно Закона за финансовия контрол от 15 март 1949 г. и Правилника за неговото приложение. От 1949 до 1951 г. съществува като Финансово-ревизионен отдел към ОкНС - Варна. От 1951 до 1959 г. - Управление финансово-ревизионно
- Окръжен финансово-ревизионен отдел, от 1959 до 1970 - Отдел “Финансово-стопански контрол” към ОНС - Варна. От 1 май 1964 г., съгласно ПМС № 71 от 1 март 1970 г.,
съществува като Управление за държавен финансов контрол - Варна. Осъществява
дейността си, чрез специализирани групи по отрасли на народното стопанство, разпределени в три ресора - “Стопански предприятия и организации”, “Селско стопанство и
гори” и “Бюджетни учреждения и народни съвети”, със задача да контролира точното
приложение на нормативните актове, регламентиращи дейността на стопанските организации, бюджетните учреждения и народните съвети.
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Архивният фонд е добре запазен.
Указания, наредби и окръжни от висшестоящи органи за дейността на Управлението за
държавен финансов контрол - Варна (1962 - 1991).
Годишни планове и отчети за контролно-ревизионната дейност на управлението (1959
- 1991).
Доклади, информации и материали за състоянието на трудовата, технологичната и
финансовата дисциплина (1970 - 1975).
Ревизионни актове и отчети от извършена ревизионна дейност в промишлените предприятия в града и окръга (1971 - 1991), строителството и проектирането (1971 - 1976),
отрасъл “Селско стопанство и гори” (1971 - 1991), транспортните предприятия (1971 1991), отрасъл “Съобщения” (1971 - 1991), търговските предприятия (1971 - 1991), отрасъл
“Комунална дейност” (1971 - 1983), бюджетните учреждения и народните съвети (1971 1991).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1963 - 1990).
ОКРЪЖНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР - ВАРНА
Ф. 975, 8 а. е., 1953 - 1968 г.

Инспекцията за контрол по безопасността на работа на парните котли съществува от 1939 г. През 1952 г. с Указ на Президиума на НС се обособява като Инспекция за
контрол на парните котли, резервоарите и повдигателните уредби към системата на
Министерството за комунално стопанство и архитектура. През 1959 г. се обособява
като отдел към “Архитектура и благоустройство” при ОНС - Варна.
С решение на ИК на ОНС - Варна, от 22 юли 1970 г. се обособява като ново
структурно звено при ОНС - Окръжна инспекция за държавен технически надзор.
През 1974 г., съгласно Разпореждане № 268 на МС от 29 дек. 1973 г., окръжните звена
за технически надзор преминават на централно подчинение към МС.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, разпоредби и указания от висшестоящи органи за дейността на ОИ за ДТН
(1953 - 1968).
Годишни планове и отчети за дейността на ОИ за ДТН - Варна (1954 - 1962).
РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ - ВАРНА
Ф. 348, 28 а. е., 1944 - 1947 г.

Създадена е към градската община в началото на Втората световна война с цел
задължително изземване на продукти от производителите за нуждите на войската.
Преустановява дейността си през 1947 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби за реквизиране на селскостопанска продукция и хранителни продукти за нуждите на войсковите части в града (1944 - 1945), за нарядно събиране на хранителни продукти
от производители (1946 - 1947).
Кореспонденция на Реквизиционна комисия - Варна, с коменданта на града и кметските наместници в околията за реквизиране на хранителни стоки, облекла и канцеларски материали за нуждите на военните части (1944 - 1945).
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II. СЪД И ПРОКУРАТУРА
ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА
Ф. 444, 649 а. е., 1944 - 1994 г.

Областният съд във Варна се създава след 9 септ. 1944 г. На 1 ян. 1948 г., поради
промяна в административното деление на страната, се създава Окръжен съд - Варна,
който приема делата и продължава дейността на Областния съд. През 1959 г. във
Варна се създава Варненски градски съд, който разглежда делата на територията на
Варна, а Окръжният съд остава за делата на окръга. Двете съдилища действат самостоятелно до 1964 г., когато се сливат и остава да функционира Окръжен съд - Варна,
с компетентност за града и окръга.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на Окръжния
съд - Варна (1956 - 1994). Годишни доклади за дейността на съдилищата в района на съда
(1953 - 1994).
Доклади, анализи и справки за допуснати закононарушения в съдебната и наказателната практика, за финансови нарушения, посегателство на държавната и частната собственост, трудови злополуки, убийства, блудства (1960 - 1994).
Протоколи от заседания на съдиите (1970 - 1994), на съдебните заседатели (1963 1990).
Конфискационни дела, съгласно Закона за национализацията на едрата частна собственост (1947).
Граждански дела за реализирани незаконни печалби (1945 - 1955), укривателство с цел
имотни облаги (1945 - 1950), непредадени държавни доставки (1946 - 1950), обида и побой
(1946 - 1974), присвояване (1945 - 1992), развод (1945 - 1994), лишаване от родителско
право (1951 - 1955).
Бюджети и отчети за изпълнението им, щатни разписания (1951 - 1994).
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
3 фонда, 861 а. е., 1945 - 1994 г.

Създадени са преди 9 септ. 1944 г. като околийски съдилища. Съгласно Закона за
устройство на съдилищата от 7 септ. 1952 г. се преименуват в народни съдилища. След
приемане на Конституцията от 1971 г. се определят като районни съдилища.
Архивните фондове са добре запазени.
РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Ф. 881, 559 а. е., 1945 - 1993 г.

РАЙОНЕН СЪД - ДЕВНЯ
Ф. 1256, 97 а. е., 1974 - 1994 г.
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РАЙОНЕН СЪД - ПРОВАДИЯ
Ф. 886, 205 а. е., 1947 - 1992 г.

Окръжни, инструкции и заповеди на висшестоящи органи за дейността на районните
съдилища - Ф. 881 (1949 - 1966), Ф. 886 (1962 - 1963).
Протоколи от заседания на съвета на съдебните заседатели - Ф. 881 (1972 - 1977), Ф.
1256 (1976 - 1994).
Отчетни доклади и планове за дейността на районните съдилища - Ф. 881 (1952 - 1993),
Ф. 886 (1969 - 1990), Ф. 1256 (1975 - 1994).
Статистически отчети за движението на делата - Ф. 881 (1953 - 1963), Ф. 886 (1952 1992), Ф. 1256 (1975 - 1994).
Наказателни и граждански дела - Ф. 881 (1947 - 1966), Ф. 886 (1948 - 1978), Ф. 1256
(1974 - 1978).
Доклади и информации за състоянието на престъпността в района и съдебната практика по административнонаказателните дела - Ф. 881 (1974 - 1977), Ф. 886 (1971 - 1980), Ф.
1256 (1976 - 1978).
Сведения, информации и отчети за дейността на нотариалната служба - Ф. 881 (1967 1977), за превантивната работа на районните съдилища - Ф. 886 (1967 - 1980), дейността на
съдебноизпълнителната служба - Ф. 886 (1971 - 1992).
НАРОДЕН СЪД - ВАРНА
Ф. 635, 68 а. е., 1944 - 1945 г.

Създаден е на 6 окт. 1944 г. Предмет на дейност: съдене на ръководителите на
монархо-фашисткия режим и на виновниците за извършени спрямо българския народ
престъпления от 1 ян. 1941 до 9 септ. 1944 г. Обвинението се поддържа от народни
обвинители, назначени от МС.
Съществува до есента на 1945 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Дознания за разпит на лица, подведени под отговорност по Закона за Народния съд
(1944, 1945).
Протоколи за разпит на лица, подведени под отговорност (1944, 1945).
Рапорти и донесения от кметовете на варненските села Момино (дн. Аврен), Долен
чифлик (дн. гр. Долни чифлик), Равна гора и Рудник (1944).
Списъци на лица, получили награди за участие в преследване, залавяне и убийство на
партизани и ятаци от различни дивизионни области в страната (1944).
Протоколи от заседания на I състав на Варненския народен съд (1945).
Свидетелски показания на жители от варненските села Мировци и Красен дол (1944).
Обвинителен акт на Народния обвинител - гр. Провадия (1945).
Опис на делата на Народния обвинител - гр. Провадия (1944, 1945).
Присъди на Варненския народен съд (1944 - 1945).
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
Ф. 755, 185 а. е., 1948 - 1991 г.
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Първият Закон за прокуратурата е обнародван на 26 март 1948 г. Окръжната
прокуратура осъществява дейността си в следните основни насоки: упражнява надзор
за точно и еднакво изпълнение на законите от всички държавни и обществени учреждения, длъжностни лица и граждани, организира и води борба срещу престъпленията,
участва в дейността на правораздавателните органи.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и бюлетини на Главната прокуратура (1949 - 1987).
Годишни планове и отчетни доклади за дейността на Окръжната прокуратура - Варна
(1948 - 1991), статистически сведения и отчети за работата на органите по предварителното
следствие (1961 - 1991).
Доклади за: различните форми на престъпност (1952 - 1959), състоянието на законността във Варненски окръг (1952 - 1965), ролята и задачите на прокуратурата (1962), проблемите на борбата с правонарушенията (1991), наказателно-съдебния надзор (1960 - 1991),
дейността на съдилищата в района (1964).
Информации за работата на прокуратурата с малолетни и непълнолетни лица (1974 1991). Кореспонденция с Главната прокуратура по превантивния контрол (1952 - 1958).
Паркетни дела (1960 - 1974). Следствени дела (1973 - 1975).
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
Ф. 972, 90 а. е., 1948 - 1991 г.

Създадена е през 1948 г. като Околийска прокуратура. След административното
деление през 1958 г. се преименува в Районна прокуратура.
Архивният фонд е добре запазен.
Годишни планове и отчети, обзори, анализи за работата на прокуратурата (1951 1991).
Статистически отчети за гражданско - съдебния надзор, следствения надзор, правонарушения от непълнолетни, наказателно-съдебния и общия надзор (1959 - 1991).
Протоколи от съвещания с представители на сродни институции (1959 - 1970). Информации за следствената работа (1960 - 1969).
Следствени дела (1966 - 1970). Сигнални писма на следователите (1960 - 1970).
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ
Ф. 1229, 98 а. е., 1974 - 1991 г.

Съгласно РМС № 132 от 11 юли 1974 г. и Заповед № 558 на Главната прокуратура
на НРБ от септ. 1974 г. в гр. Девня се открива Районна прокуратура.
Архивният фонд е добре запазен.
Отчети и информации за дейността на прокуратурата (1974 - 1991). Доклад за проблемите на борбата с престъпността в района на гр. Девня (1977), за състоянието на стопанската престъпност в Девненския промишлен комплекс (1975).
Информации и справки от извършени проверки за опазване на законността и прилагане на системата за постоянен общ надзор (1976 - 1991).
Протести по реда на надзора до ИК на ГОНС и СОНС (1975 - 1977), УС на ТКЗС (1974
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- 1975).
Сигнални писма по реда на надзора (1975 - 1978).
Следствени дела (1976 - 1978).
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПРОВАДИЯ
Ф. 1472, 25 а. е., 1967 - 1992 г.

Преди 1948 г. е поделение на Окръжната прокуратура - Варна. След 1948 г. Районната прокуратура - гр. Провадия е самостоятелна, методически и организационно подчинена на Окръжна прокуратура - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Годишни отчетни доклади за дейността на прокуратурата (1971 - 1988).
Статистически отчети за работата на прокуратурата по наказателно-съдебния надзор,
общия надзор и предварителното производство (1971 - 1988).
Бюджетни сметки (1967 - 1992).
Щатни разписания (1967 - 1990).
ОКРЪЖЕН ДЪРЖАВЕН АРБИТРАЖ - ВАРНА
Ф. 1221, 103 а. е., 1950 - 1991 г.

Създаден е съгласно Закона за държавния арбитраж (ДВ, бр. 127/31 март 1950 г.)
да съдейства за изпълнение на плана за обществено-икономическото развитие на страната, за опазване на плановата, финансовата и договорната дисциплина и собствеността, за укрепване на законността.
Държавният арбитраж решава правни спорове между организациите, съдейства
за изграждане на договорните връзки в народното стопанство.
Подчинен е на Върховния държавен арбитраж.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, инструкции и указания на Върховния държавен арбитраж (1966 - 1988).
Отчетни доклади и анализи за дейността на Окръжния държавен арбитраж - Варна
(1972 - 1991).
Арбитражни дела (1963 - 1977).
Бюджети и отчети за тяхното изпълнение (1985 - 1991).
ДЪРЖАВЕН АДВОКАТ - ВАРНА
Ф. 366, 396 а. е., 1942 - 1951 г.

Съществува самостоятелно до 1952 г. На пряко подчинение е на Държавния юрисконсулт при МФ. Води всички дела, заведени срещу държавата от предприятия и частни лица. Държавният адвокат е представител на държавния риск. След създаването
на ОНС се трансформира в юрисконсулт на съвета.
Архивният фонд е частично запазен.
Граждански дела против държавата, за уреждане на собствеността на недвижими имоти в Южна Добруджа (1944 - 1951).
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ВАРНЕНСКИ ЗАТВОР
Ф. 803, 408 а. е., 1944 - 1974 г.

Съществува от 1924 г. Към Варненския затвор се развиват и стопански дейности
в собствена база - земеделско стопанство, мебелен и механичен цех. Трудовото поправително общежитие при керамичния завод в с. Разделна е поделение на затвора.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, наредби и заповеди от висшестоящи органи за реда и управлението на
затвора (1944 - 1973).
Протоколи от заседания и съвещания на ръководството на затвора (1969 - 1974).
Доклади, информации и рапорти за режима и политикопросветната работа сред затворниците (1950 - 1973). Протоколи и планове за работата на комисията за културно-просветната дейност (1949 - 1953).
Доклади и актове за: извършени проверки от висшестоящи органи (1966 - 1973), награждаване на проявили се затворници (1948 - 1953), работата на съвета на възпитателите
(1972 - 1974).
Протоколи на комисията по чл. 17 от ЗИН за промяна на режима на затворниците
(1969 - 1972).
Статистически отчети за: лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, разпределянето на затворниците по работни обекти и режими, извършените нарушения от
затворниците и наложените им дисциплинарни наказания (1966 - 1973). Планове и информации за работата на съвета на колектива при затвора (1967 - 1968), за провеждане на
мероприятия от самодейните затворнически органи (1968 - 1971).
Лични дела на затворници (1944 - 1974).

36

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)

III. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЛАСТНО, ОКОЛИЙСКО И ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА НАРОДЕН
СЪЮЗ “ЗВЕНО”
3 фонда, 41 а. е., 1944 - 1949 г.

Народният съюз “Звено” във Варненска област се създава като политическа
организация непосредствено след 9 септ. 1944 г. ОблР на Народния съюз “Звено” Варна обединява и ръководи дейността на организациите във Варненска област. ОкР
на Народния съюз “Звено” създава и организира местните партийни организации във
Варненска, Добричка, Балчишка и Генералтошевска околия, като до 1948 г. се създават 237 селски и 13 градски организации. Успоредно с тях функционира и Градско
ръководство на Народния съюз “Звено”. Във връзка с административната реорганизация на страната през 1948 г. с Окръжно № 137 от 26 февр. 1948 г. Областното ръководство във Варна се ликвидира.
Съгласно решение на националната конференция, състояла се на 19 февр. 1949 г.
в София, Народният съюз “Звено” престава да съществува като отделна политическа
организация и се влива изцяло в ОФ.
Архивните фондове са частично запазени.
ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ “ЗВЕНО” - ВАРНА
Ф. 81, 13 а. е., 1944 - 1948 г.
ОКОЛИЙСКО РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ “ЗВЕНО” - ВАРНА
Ф. 82, 6 а. е., 1945 - 1948 г.
ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ “ЗВЕНО” - ВАРНА
Ф. 83, 22 а.е., 1944 - 1949 г.

Окръжни от: ИК на Народния съюз “Звено” - София и ОбР - Варна - Ф. 82 (1945 - 1948),
Ф. 83 (1945 - 1949), ОкР - Варна - Ф. 81 (1945 - 1948), Ф. 82 (1948), Ф 83 (1944 - 1946),
Контролната комисия на ОблР - Ф. 81 (1947 - 1948).
Партидни книги за задълженията на първичните организации - Ф. 81 (1945 - 1948),
спомагателни книги - Ф. 81 (1944 - 1948). Доклади и отчети за дейността на първичните
организации във Варненска област - Ф. 81 (1945), декларации за приети членове - Ф. 83 (1947
- 1948).
Ревизионни актове - Ф. 81 (1947 - 1948).
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНО
НАСТОЯТЕЛСТВО - ВАРНА
Ф. 31, 9 а. е., 1944 - 1947 г.

Областното настоятелство на БЗНС - Варна е създадено в края на 1944 г. Преус-
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тановява дейността си през 1948 г. съгласно новото административно деление на страната, което ликвидира областите.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на ОЗД (1945 - 1947), от годишни отчетно-изборни конференции (1947).
Доклади за организационното състояние и дейността на ОЗД (1945 - 1947).
Кореспонденция на БЗНС - Областно настоятелство - Варна, с висшестоящи органи за
организационното укрепване на земеделските дружби (1944 - 1947), за изпълнение на селскостопанската програма (1946 - 1947).
ОКРЪЖНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - ВАРНА
Ф. 630, 574 а. е., 1948 - 1987 г.

Създадена е през 1948 г. Обхваща Варненска - градска, Варненска - селска, Добричка, Провадийска, Балчишка, Тервелска и Генералтошевска околия. От 1 ян. 1959 г.
действа в новосъздадения Варненски окръг. През март 1971 г. на територията на окръга се изграждат седем АПК, на чиято територия се създават седем дружбени съвета на
БЗНС, които обхващат общинските и местните земеделски дружби.
С ПМС № 77 от 5 дек. 1977 г. в страната са утвърдени селищните системи. Изменя
се и структурата на БЗНС. Закриват се дружбените съвети. Във всяка община се учредяват общински ръководства на БЗНС.
С ПМС № 50 от 28 авг. 1987 г. се създава ново административно деление на страната. Прекратява се дейността на всички окръжни органи и организации. От 1 ян. 1988
г. ОР на БЗНС - Варна преустановява своята дейност, като общинските земеделски
дружби минават на пряко подчинение на ПП на БЗНС - София.
Архивният фонд е добре запазен.
Директивни материали, решения и информации на ПП на БЗНС (1948 - 1987), на ОР на
БЗНС - Варна (1957 - 1987).
Протоколи от заседания на бюрото на ОР на БЗНС (1952 - 1987), на ОЗД в района
(1952 - 1983), от годишни отчетно-изборни събрания (1957 - 1976), от пленуми на ОФ на
БЗНС - Варна (1970 - 1985), от научно-практически конференции (1980 - 1986).
Анализи, доклади и информации за дейността на ОР на БЗНС (1954 - 1977), на общинските ръководства (1959 - 1968), от изпълнение на селскостопанската програма (1961 1987), за просветната дейност (1957 - 1986), за организационното състояние на дружбите
(1968 - 1972), работата на контролната ревизионна комисия на БЗНС - Варна (1970 - 1987),
от проведени организационно-политически мероприятия на ОР на БЗНС (1978 - 1987), за
идейно-възпитателната дейност (1974 - 1987), съвместната дейност между ОР на БЗНС и
ОК на БКП - Варна (1980 - 1987).
Бюджети с обяснителни записки към тях (1959 - 1984).
Статистически сведения за числения и социалния състав на ОР на БЗНС - Варна (1972
- 1987).
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОКОЛИЙСКО
НАСТОЯТЕЛСТВО - ВАРНА
Ф. 30, 114 а. е., 1944 - 1959 г.

38

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Учредява се през септ. 1944 г. с цел изграждане и ръководство на земеделските
дружби в селата на Варненска околия. Преустановява дейността си през 1959 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания на ПП на БЗНС по организационни и финансови въпроси (1944 1950, 1956 - 1959).
Протоколи от заседания на ОЗД (1945 - 1947), от годишни отчетно-изборни събрания
(1948 - 1958).
Годишни планове за работата на бюрата на ОЗД (1945 - 1947, 1949 - 1958).
Доклади, информации, отчети и сведения за организационната, стопанската и просветната дейност, участието на сдружените земеделци в борбата за високи добиви в селското
стопанство, изпълнението на държавни доставки и прибирането на реколтата (1949 - 1958).
Доклади, отчети и сведения за дейността на местните земеделски дружби (1945 - 1958).
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ГРАДСКО
НАСТОЯТЕЛСТВО - ВАРНА
Ф. 29, 197 а. е., 1945 - 1984 г.

Създава се като Градска околийска земеделска дружба през ян. 1945 г. с цел да
обхване дейността на изградените шест районни дружби и секции в по-големите предприятия и учреждения в града и шестте земеделски дружби в селата Виница, Каменар,
Владиславово, Звездица, Галата и Казашка махала. Паралелно с него се учредява и
ОЗД, която обединява местните дружби в останалите селища във Варненска околия.
През 1959 г. ГОЗД и ОЗД във Варна се разформироват и се създава ГР на БЗНС с 20
районни земеделски дружби и 3 местни - в селата Каменар, Звездица и Тополи. През
1979 г. се изгражда ОР на БЗНС, което обхваща дейността на 4-те регионални земеделски дружби в районите “Варненска комуна”, “Приморски”, “Възраждане”, “Аспаруховски” и “Владислав Варненчик”.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и указания на ПП на БЗНС за организационно - идеологическата
работа (1952 - 1954), на Градското настоятелство за дейността на РЗД (1969 - 1973).
Протоколи от заседания на бюрото на ГР на БЗНС (1959 - 1970), от пленуми на ОР на
БЗНС - Варна (1984), от съвместни пленуми с ОК на БКП - Варна, и ОК на ОФ - Варна (1971
- 1979), на контролната комисия към ГР на БЗНС (1963 - 1978), заседания на РЗД (1945 1978), годишни отчетно-изборни конференции на ГР на БЗНС (1976 - 1978).
Годишни планове за работата на бюрата на ГР на БЗНС (1972 - 1984 ).
Доклади, информации и отчети за: дейността на ОР на БЗНС (1979 - 1984), ГР на БЗНС
(1965 - 1978), изпълнението на селскостопанската програма (1946 - 1984).
Бюджети на ГР на БЗНС (1966 - 1973) и статистически сведения (1973 - 1979).
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОКОЛИЙСКА
ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - ПРОВАДИЯ
Ф. 310, 158 а. е., 1947 - 1959 г.

Създадена е през 1945 г. Обединява дейността на местните дружби в селата на
Провадийска околия.
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Преустановява дейността си през 1959 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от ПП на БЗНС (1952 - 1958), ОР на БЗНС - Варна (1951 - 1958),
от ОЗД - гр. Провадия, до местните земеделски дружби (1952 - 1956).
Протоколи от заседания на ръководството на ОЗД - гр. Провадия (1947 - 1953), бюрото на Околийското настоятелство на БЗНС - гр. Провадия (1952 - 1958), от околийски
конференции на ОЗД - гр. Провадия (1953 - 1956), годишни отчетно-изборни конференции
на ОЗД (1951 - 1959), годишни отчетни събрания на местните земеделски дружби (1953 1958).
Учредителен протокол на земеделската дружба в с. Кривини (1958).
Годишни отчетни доклади и планове за дейността на ОЗД - гр. Провадия (1951 - 1958).
Доклади, информации и сведения от ОкР на БЗНС - гр. Провадия, за подготовката и
провеждането на избори за народни съветници (1955 - 1956), организационната и методическата работа (1955 - 1958), провеждането на пролетната сеитба, прибирането на реколтата и държавните доставки (1951 - 1958), обединяването на ТКЗС (1952 - 1958), дейността на
местните земеделски дружби в околията (1953 - 1958).
Бюджети на ОЗД - гр. Провадия (1954 - 1956).
Статистически сведения за числения и социалния състав на членовете на местните
дружби в околията (1955 - 1956).
ГРАДСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - ПРОВАДИЯ
Ф. 1053, 52 а. е., 1953 - 1973 г.

Учредена е на 4 февр. 1953 г. През 1959 г., при новата административна структура, се създават общинските земеделски ръководства. Градската земеделска дружба гр. Провадия обхваща дейността на новосъздадените общински и местни земеделски
дружби в общината и селата Бързица, Кривня, Бозвелийско и Чайка. На 2 дек. 1972 г.
ГЗД - гр. Провадия се разделя на три районни земеделски дружби.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ГР на БЗНС - гр. Провадия (1953 - 1972), от организационни събрания на ГЗД - гр. Провадия (1953 - 1972).
Отчетни доклади за дейността на ГЗД - гр. Провадия (1957 - 1973), за дейността на
районните земеделски дружби (1972 - 1973).
Информации за организационната и просветната дейност на ГЗД - гр. Провадия (1965
- 1967), за социално-икономическото развитие на гр. Провадия (1971 - 1972).
ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ
34 фонда, 1475 а. е., 1959 - 1984 г.

ОР на БЗНС започват своята дейност в периода ян. - март 1959 г. Ръководят и
контролират организационната, политикопросветната и стопанската дейност на местните земеделски дружби.
Архивните фондове са добре запазени.
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ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. АВРЕН
Ф. 1207, 30 а. е., 1969 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. АКСАКОВО
Ф. 1224, 93 а. е., 1969 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 1239, 11 а. е., 1965 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - БЕЛОСЛАВ
Ф. 1210, 53 а. е., 1961 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. БЛЪСКОВО
Ф. 1238, 13 а. е., 1959 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. БРЕСТАК
Ф. 1250, 17 а. е., 1965 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. БЯЛА
Ф. 1223, 75 а. е., 1963 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - с. ВЕТРИНО
Ф. 1116, 57 а. е., 1965 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ВОДИЦА
Ф. 1243, 14 а. е., 1969 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 1222, 101 а. е., 1969 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 1247, 13 а. е., 1959 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 1240, 8 а. е., 1967 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
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ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - ДЕВНЯ
Ф. 1117, 67 а. е., 1965 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 1242, 10 а. е., 1969 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн. гр. ДОЛНИ
ЧИФЛИК)
Ф. 1119, 183 а. е., 1964 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1225, 67 а. е., 1959 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - с. ЖИТНИЦА
Ф. 1121, 47 а. е., 1959 - 1979 г.
Съществува от ян. 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. КАЛОЯН
Ф. 1241, 16 а. е., 1964 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. КИЧЕВО
Ф. 1209, 26 а. е., 1960 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. МИХАЛИЧ
Ф. 1211, 48 а. е., 1959 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 1208, 34 а. е., 1961 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. НЕВША
Ф. 1244, 8 а. е., 1964 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 1120, 49 а. е., 1962 - 1979 г.
Съществува от ян. 1959 г. до март 1979 г.
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ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 1245, 35 а. е., 1959 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 1251, 9 а. е., 1969 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОДВОДСТВО НА БЗНС - с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 1246, 14 а. е., 1967 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - ПРОВАДИЯ
Ф. 1054, 179 а. е., 1959 - 1984 г.
Съществува от март 1959 до 1984 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. СИНДЕЛ
Ф. 1248, 12 а. е., 1960 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 1252, 11 а. е., 1960 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 1237, 24 а. е., 1960 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. СУВОРОВО
Ф. 1118, 92 а. е., 1965 - 1984 г.
Съществува от март 1959 г. до 1984 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ЦОНЕВО
Ф. 1249, 7 а. е., 1968 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 1206, 39 а. е., 1969 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.
ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС - с. ЧЕРКОВНА
Ф. 1253, 13 а. е., 1964 - 1979 г.
Съществува от март 1959 г. до март 1979 г.

Протоколи и материалите към тях от отчетно-изборни конференции на ОР на БЗНС Ф. 1054 (1962 - 1984), Ф. 1239 (1965 - 1976), Ф 1238 (1962 - 1978), Ф. 1243 (1971 - 1978), Ф.
1247 (1970 - 1971), Ф. 1240 (1969 - 1971), Ф. 1242 (1973 - 1975), Ф. 1241 (1965 - 1978), Ф.
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1244 (1968 - 1974), Ф. 1245 (1965 - 1978), Ф. 1251 (1974 - 1978), Ф. 1246 (1974), Ф. 1248 (1971
- 1976), Ф. 1252 (1969 - 1971), Ф. 1237 (1966 - 1978), Ф. 1249 (1969 - 1973), Ф. 1253 (1974 1978), Ф. 1210 (1969 - 1974), Ф. 1223 (1973 - 1986), Ф. 1222 (1965 - 1978), Ф. 1119 (1978 1984), Ф. 1117 (1974 - 1984), Ф. 1207 (1961 - 1978), Ф. 1224 (1965 - 1978), Ф. 1116 (1965 1984), Ф. 1121 (1971 - 1974), Ф. 1208 (1963 - 1978), Ф. 1120 (1971 - 1976), Ф. 1206 (1967 1978), Ф. 1225 (1971 - 1984).
Протоколи от заседания на ОР на БЗНС - Ф. 1054 (1967 - 1984), Ф. 1239 (1966 - 1978),
Ф. 1238 (1969 - 1978), Ф. 1250 (1966 - 1978), Ф. 1243 (1975 - 1978), Ф. 1247 (1956 - 1979), Ф.
1240 (1969 - 1977), Ф. 1242 (1976 - 1977), Ф. 1241 (1965 - 1978), Ф. 1244 (1968 - 1979), Ф.
1245 (1963 - 1978), Ф. 1246 (1972 - 1978), Ф. 1248 (1969 - 1977), Ф. 1252 (1960 - 1961), Ф.
1237 (1964 - 1978), Ф. 1249 (1969 - 1978), Ф. 1253 (1969 - 1974), Ф. 1210 (1961 - 1984), Ф.
1223 (1978 - 1984), Ф. 1222 (1966 - 1984), Ф. 1119 (1967 - 1984), Ф. 1117 (1967 - 1984), Ф.
1118 (1966 - 1984), Ф. 1207 (1962 - 1971), Ф. 1224 (1965 - 1984), Ф. 1116 (1967 - 1984), Ф.
1121 (1959 - 1974), Ф. 1209 (1969 - 1978), Ф. 1211 (1967 - 1978), Ф. 1208 (1961 - 1978), Ф.
1120 (1964 - 1973), Ф. 1206 (1966 - 1978), Ф. 1225 (1969 - 1981).
Протоколи и доклади от отчетно-изборни събрания на ОР на БЗНС - Ф. 1054 (1967 1984), Ф. 1239 (1965 - 1977), Ф. 1238 (1962 - 1978), Ф. 1250 (1965 - 1972), Ф. 1243 (1969 1977), Ф. 1247 (1956 - 1978), Ф. 1240 (1968 - 1978), Ф. 1242 (1960 - 1977), Ф. 1244 (1964 1970), Ф. 1245 (1964 - 1977), Ф. 1251 (1969 - 1977), Ф. 1251 (1970 - 1977), Ф. 1246 (1968 1973), Ф. 1248 (1969 - 1973), Ф. 1252 (1968 - 1977), Ф. 1237 (1963 - 1979), Ф. 1249 (1968 1974), Ф. 1253 (1969 - 1978), Ф. 1210 (1961 - 1976), Ф. 1223 (1968), Ф. 1222 (1966 - 1984), Ф.
1119 (1968 - 1984), Ф. 1117 (1969 - 1984), Ф. 1118 (1982 - 1984), Ф. 1207 (1961 - 1978), Ф.
1224 (1965 - 1984), Ф. 1116 (1967 - 1984), Ф. 1121 (1969 - 1978), Ф. 1209 (1960 - 1978), Ф.
1211 (1968 - 1978), Ф. 1208 (1963 - 1975), Ф. 1120 (1969 - 1976), Ф. 1206 (1966 - 1978).
Доклади, планове и оценки на ОР на БЗНС - Ф. 1239 (1965 - 1977), Ф. 1238 (1962 1978), Ф. 1250 (1965 - 1972), Ф. 1243 (1969 - 1974), Ф. 1247 (1960 - 1978), Ф. 1242 (1960 1977), Ф. 1244 (1964 - 1970), Ф. 1246 (1968 - 1970), Ф. 1249 (1968 - 1974), Ф. 1253 (1969 1978), Ф. 1054 (1960 - 1974), Ф. 1118 (1969 - 1980), Ф. 1207 (1964 - 1970), Ф. 1224 (1968 1984), Ф. 1116 (1967 - 1984), Ф. 1121 (1959 - 1978), Ф. 1209 (1967 - 1977), Ф. 1211 (1967 1978), Ф. 1208 (1963 - 1975), Ф. 1120 (1964 - 1978), Ф. 1206 (1966 - 1978), Ф. 1225 (1971 1985).
Информации, сведения и анализи на ОР на БЗНС за политикопросветната и идейновъзпитателната работа, за изпълнение на селскостопанската програма и социалното управление - Ф. 1118 (1980 - 1984), Ф. 1117 (1981 - 1984), Ф. 1119 (1980 - 1984), Ф. 1222 (1982 1984), Ф. 1223 (1982 - 1984), Ф. 1210 (1980 - 1984), Ф. 1054 (1980 - 1984), Ф. 1224 (1974 1984), Ф. 1116 (1967 - 1984), Ф. 1209 (1967 - 1978), Ф. 1120 (1963 - 1978).
Протоколи и отчетни доклади от годишни събрания на местните земеделски дружби Ф. 1224 (1970 - 1984), Ф. 1116 (1967 - 1984), Ф. 1121 (1960 - 1973), Ф. 1209 (1967 - 1978), Ф.
1211 (1960 - 1972), Ф. 1208 (1963 - 1975), Ф. 1120 (1962 - 1972), Ф. 1206 (1966 - 1977).
ДРУЖБЕНИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
6 фонда, 88 а. е., 1971 - 1976 г.

Създават се през 1971 г. на територията на създадените през 1970 г. АПК. През
1973 г. съветите в селата Суворово и Ветрино прекратяват самостоятелната си дейност и стават част от учреденото РР на БЗНС - гр. Девня.
Архивните фондове са частично запазени.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
ДРУЖБЕН СЪВЕТ НА БЗНС - ВАРНА
Ф. 1094, 11 а. е., 1971 - 1976 г.
Съществува от 12 март 1971 г. до 1976 г.
ДРУЖБЕН СЪВЕТ НА БЗНС - с. ВЕТРИНО
Ф. 1095, 15 а. е., 1971 - 1972 г.
Съществува от 12 март 1971 г. до 28 дек. 1972 г.
ДРУЖБЕН СЪВЕТ НА БЗНС - с. ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 1097, 8 а. е., 1971 - 1974 г.
Съществува от март 1971 г. до 1976 г.
ДРУЖБЕН СЪВЕТ НА БЗНС - с. ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1098, 14 а. е., 1971 - 1973 г.
Съществува от 17 март 1971 г. до 1976 г.
ДРУЖБЕН СЪВЕТ НА БЗНС - ПРОВАДИЯ
Ф. 1052, 28 а. е., 1971 - 1975 г.
Съществува от 12 март 1971 г. до 1975 г.
ДРУЖБЕН СЪВЕТ НА БЗНС - с. СУВОРОВО
Ф. 1096, 12 а. е., 1971 - 1973 г.
Съществува от 12 март 1971 г. до 1973 г.

Протоколи от: учредителни конференции за създаване на дружбени съвети на БЗНС
през 1971 г. - Ф. 1095 (1971), Ф. 1098 (1971), Ф. 1096 1971), Ф. 1094 (1972), районни конференции на ОР на дружбените съвети - Ф. 1098 (1973), конференции на дружбените съвети Ф. 1098 (1971 - 1973), заседания на дружбените съвети - Ф. 1095 (1971 - 1973), Ф. 1097
(1973), Ф. 1098 (1971 - 1973), Ф. 1096 (1971 - 1973), Ф. 1052 (1971 - 1975).
Наредби и указания на дружбените съвети до общинските и местните земеделски дружби
за организационната и просветната им дейност - Ф. 1095 (1971 - 1973), Ф. 1097 (1972), Ф.
1052 (1971 - 1974).
Месечни планове за работата на дружбените съвети - Ф. 1097 (1973 - 1974), Ф. 1096
(1971 - 1973), Ф. 1094 (1971 - 1976).
Информации, оценки и доклади за организационното и идейно-политическото състояние на общинските и местните земеделски дружби в района на дружбените съвети на БЗНС
- Ф. 1095 (1972 - 1973), Ф. 1097 (1972 - 1973), Ф. 1096 (1971 - 1973), Ф. 1094 (1971 - 1975), Ф.
1052 (1971 - 1975).
РАЙОННО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ - ДЕВНЯ
Ф. 1055, 17 а. е., 1973 - 1976 г.

Създадено е през март 1973 г. на територията на АПК - с. Суворово, с. Ветрино, и
ПАК - гр. Девня. Ликвидира през 1976 г.
Архивният фонд е добре запазен.
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Протоколи от учредителна конференция за създаването на РР на БЗНС към ПАК - гр.
Девня (1973), от конференция на РР на БЗНС за отчетно-изборните събрания на дружбите в
района (1974).
Решение от пленум на РК на БКП и РР на БЗНС за икономическите резултати на ПАК
- гр. Девня (1973 - 1976).
Информации и оценки на РР на БЗНС - гр. Девня (1973 - 1976).
Статистически отчетни сведения за организационната политикопросветна дейност в
областта на социалното управление и съвместната дейност с БКП (1973 - 1976).
ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ВАРНА
Ф. 16, 478 а. е., 1944 - 1948 г.

Създаден е през септ. 1944 г. като масова обществено-политическа организация.
Преустановява дейността си в края на 1948 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди, директиви и инструкции от висшестоящи органи за дейността на
ОблК на ОФ - Варна (1944 - 1947).
Правилник за вътрешния ред на ОблК ОФ - Варна (1945).
Протоколи от: конференции на ОблК на ОФ - Варна (1944 - 1947), заседания на ОблК
на ОФ - Варна (1944 - 1947), конференции на ОкК на ОФ в градовете и селата на областта
(1945 - 1948), заседания на ОкК на ОФ в областта (1944 - 1947), заседания на селските
комитети на ОФ в околиите на областта (1944 - 1947).
Годишни планове и отчети за стопанската и културно-просветната дейност на ОблК на
ОФ и отечественофронтовските комитети по места (1944 - 1948), за дейността на ОкК в
областта (1944 - 1947).
Сведения и информации за: национализираните предприятия във Варненска околия
(1948), състоянието на селското стопанство в областта (1945 - 1948), развитието на здравното дело, строителството на обществени сгради, културния живот и учебното дело в областта (1944 - 1948).
Списъци на участници в Деветосептемврийското въстание (1947).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ВАРНА
Ф. 533, 769 а. е., 1949 - 1987 г.

Създаден е на 10 окт. 1949 г. Ръководи ОкК и ОбК на ОФ в Провадия, Добрич,
Варна, Тервел, Генерал-Тошево и Балчик. През 1959 г. в ОК на ОФ остават само Варненска и Провадийска околия. Преустановява дейността си на 31 дек. 1987 г., като
функциите му се поемат от ОбК на ОФ.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от НС на ОФ и от висшестоящи органи за дейността на ОК на ОФ (1949 - 1952, 1956 - 1987).
Протоколи, доклади и информации от: заседания на ОкК и ГК на ОФ - Балчик, Тервел,
Провадия, Толбухин (дн. Добрич), Генерал Тошево (1949 - 1968), на бюрото на ОК на ОФ Варна (1950 - 1987), пленуми на ОК на ОФ - Варна (1967 - 1975), заседания на ИК на ОНС
- Варна, и бюрото на ОФ - Варна (1972 - 1986), окръжни отчетно-изборни конференции
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(1951 - 1958, 1970 - 1987).
Доклади, информации, отчети и оценки на ОК и ОкК на ОФ за: прибиране на реколтата
и издължаване на държавните доставки (1950 - 1962), организационното и финансовото
състояние на ОК и ОкК на ОФ (1951 - 1975), развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията (1953 - 1983), дейността на окръжната женска комисия (1960 1978), участието на жените в селскостопанските събори (1966 - 1968), работата на съветниците (окръжни и градски) (1955 - 1978), обществения контрол (1957 - 1984), организиране
на трудовите инициативи (1957 - 1982), културно-просветната дейност (1956 - 1982), работа с малцинствата (1958 - 1969), читалищната дейност (1956 - 1976), съвместната дейност на
ОК на ОФ - Варна, и ОК за Държавен контрол (1973 - 1983), жалбите на гражданите (1974 1980), съвместната дейност с ОК за защита на природата (1967 - 1986).
Бюджети, щатни таблици и баланси (1960 - 1975).
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
2 фонда, 577 а. е., 1944 - 1958 г.

ОкК на ОФ в градовете Варна и Провадия се създават непосредствено след 9 септ.
1944 г. След II конгрес на ОФ и превръщането на ОФ в единна обществено-политическа организация (ЕОПООФ) се избират нови ОкР. ОкК на ОФ функционират до новото
административно-териториално преустройство на страната през 1959 г.
Архивните фондове са добре запазени.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ВАРНА
Ф. 14, 432 а. е., 1945 - 1958 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 455, 145 а. е., 1944 - 1958 г.

Указания, доклади и решения на НС на ОФ за масова политическа и организационна
работа и за икономическо развитие на околията - Ф. 455 (1951 - 1952), отчет на НС на ОФ на
III конгрес на ОФ - Ф. 455 (1951 - 1952), окръжни на НС на ОФ - Ф. 14 (1945 - 1958 ).
Протоколи от заседания на бюрото и пленуми на ОкК на ОФ - Варна - Ф. 14 (1946 1958), на ОкК на ОФ - гр. Провадия - Ф. 455 (1944 - 1958), от учредителни събрания на
кварталните ОФ организации - Ф. 455 (1948 - 1958), в селата на Варненска и Провадийска
околия - Ф. 455 (1948 - 1958), Ф. 14 (1945 - 1947), от заседания на стопанската комисия към
ОкК на ОФ - Варна - Ф. 14 (1946 - 1947).
Доклади, информации, анализи и отчети за дейността на ОкК на ОФ - Варна - Ф. 14
(1945 - 1947), и ОкК на ОФ - гр. Провадия, Ф. 455 (1956 - 1958), на ГК и ОбК на ОФ - Ф. 14
(1946 - 1952), Ф. 455 (1949 - 1958), на селските общински отечественофронтовски организации - Ф. 14 (1945 - 1958), от дейността на женските дружества - Ф. 14 (1950 - 1958).
Преписка с ОК на ОФ - Варна, за просветната дейност - Ф. 455 (1955 - 1958).
Характеристики и сведения за кадрите в организациите на ОФ в кварталите на Варна и
селата в околията - Ф. 14 (1948 - 1951)
Бюджети, финансови отчети и баланси - Ф. 455 (1958).
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
15 фонда, 628 а. е., 1944 - 1983 г.
Създават се непосредствено след 9 септ. 1944 г. с основна задача да установяват
и укрепват народнодемократичната власт.
Архивните фондовете са добре запазени.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. АКСАКОВО
Ф. 1010, 73 а. е., 1944 - 1983 г.
Съществува от 1944 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 991, 28 а. е., 1960 - 1978 г.
Съществува от 1945 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - БЕЛОСЛАВ
Ф. 974, 76 а. е., 1960 - 1978 г.
Съществува от 1945 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ВЕТРИНО
Ф. 997, 63 а. е., 1965 - 1983 г.
Съществува от 1946 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ВОДИЦА
Ф. 983, 26 а. е., 1967 - 1978 г.
Съществува от 1951 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 915, 63 а. е., 1944 - 1978 г.
Съществува от 1944 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 987, 25 а. е., 1965 - 1979 г.
Съществува от 1953 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ЖИТНИЦА
Ф. 984, 22 а. е., 1968 - 1979 г.
Съществува от 1944 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. КАЛОЯН
Ф. 1026, 38 а. е., 1959 - 1976 г.
Съществува от 1944 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. КИЧЕВО
Ф. 1301, 23 а. е., 1970 - 1979 г.
Съществува от 1957 г.
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 1303, 31 а. е., 1946 - 1979 г.
Съществува от 1946 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. НЕВША
Ф. 1302, 32 а. е., 1946 - 1978 г.
Съществува от 1945 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 923, 44 а. е., 1955 - 1978 г.
Съществува от 1948 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 989, 46 а. е., 1944 - 1979 г.
Съществува от 1944 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 985, 38 а. е., 1963 - 1979 г.
Съществува от 1948 г.

Протоколи от заседания на бюрото на ОбК на ОФ - Ф. 985 (1963 - 1974), Ф. 989 (1974
- 1979), Ф. 923 (1957 - 1969, 1972 - 1978), Ф.1302 (1969 - 1973), Ф. 1303 (1972 - 1976), Ф. 1301
(1974 - 1979), Ф. 1026 (1962 - 1974), Ф. 1010 (1968 - 1971), Ф. 984 (1969 - 1971), Ф. 987 (1965
- 1972), Ф. 983 (1972 - 1978), Ф. 991 (1969 - 1977), от пленуми на ОбК на ОФ - Ф. 985 (1973
- 1974), Ф. 989 (1973 - 1974), Ф. 997 (1965 - 1983), Ф. 923 (1955 - 1969, 1972 - 1978), Ф. 1302
(1972 - 1977), Ф 1303 (1974 - 1977), Ф. 1026 (1974 - 1975), Ф. 1010 (1967 - 1974), Ф. 991 (1960
- 1962), Ф. 984 (1969 - 1971), Ф. 987 (1965 - 1968), Ф. 983 (1968 - 1971).
Протоколи, доклади и решения от годишни отчетно-изборни конференции на ОбК на
ОФ - Ф. 985 (1963 - 1972), Ф. 989 (1964 - 1971), Ф. 963 (1961 - 1965, 1974 - 1976), Ф. 1303
(1974 - 1977), Ф. 1301 (1972 - 1977), Ф. 1026 (1960 - 1974), Ф. 1010 (1976 - 1979), Ф. 997 (1967
- 1983), Ф. 974 (1963 - 1977), Ф. 915 (1964 - 1975).
Годишни доклади, планове, отчети и материали за организационно-масовата и идейновъзпитателната работа на общинските съвети - Ф. 985 (1962 - 1973), Ф. 989 (1965 - 1976), Ф.
923 (1960 - 1968), Ф. 1026 (1972 - 1978), Ф. 1302 (1971 - 1979), Ф. 1303 (1972 - 1978), Ф. 1301
(1974 - 1978), Ф. 1010 (1966 - 1978), Ф. 984 (1968 - 1971), Ф. 987 (1969 - 1978), Ф. 983 (1968
- 1978), Ф. 997 (1965 - 1983), Ф. 991 (1960 - 1977), за културно-просветните мероприятия - Ф.
1303 (1972 - 1978), Ф. 1301 (1974 - 1978), Ф. 1026 (1959 - 1974), Ф. 1010 (1967 - 1968), Ф. 987
(1976 - 1979), Ф. 987 (1960 - 1970), Ф. 974 (1962 - 1977), Ф. 915 (1952 - 1977).
Оценки и сведения за предизборната дейност на ОбК на ОФ - Ф. 989 (1974 - 1975), Ф.
991 (1962 - 1963), Ф. 1026 (1962 - 1972), Ф. 997 (1973 - 1977), от провеждане на избори за
Народно събрание, народни съвети и съдебни заседатели - Ф. 1302 (1971 - 1976), Ф. 1303
(1976), Ф. 1010 (1967 - 1978), Ф. 1301 (1977 - 1978), Ф. 1026 (1973 - 1976), Ф. 987 (1966 1971), Ф. 923 (1960 - 1978), Ф. 985 (1971).
Доклади, информации и сведения от дейността на Комисията за обществен контрол - Ф.
985 (1965 - 1970), Ф. 923 (1961 - 1963), Ф. 1010 (1967 - 1971), Ф. 989 (1965 - 1968), Ф. 1301
(1970), Ф. 1026 (1960 - 1972), Ф. 987 (1970), Ф. 983 (1974 - 1976), от дейността на Другарския
съд и Комисията за борба с детската престъпност - Ф. 989 (1973 - 1975), Ф. 991 (1962 - 1963),
Ф. 985 (1965 - 1975), Ф. 923 (1962 - 1970), Ф. 1302 (1972 - 1976), Ф. 1303 (1972), Ф. 1301 (1974
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- 1978), Ф. 1026 (1961 - 1968), Ф. 1010 (1967 - 1972), от съвместна дейност със сродни
организации - Ф. 989 (1965 - 1972), Ф. 985 (1968 - 1972), Ф. 923 (1966 - 1968), Ф. 1302 (1975),
Ф. 1303 (1973 - 1978), Ф. 1301 (1974 - 1978), Ф. 1026 (1960 - 1969), Ф. 983 (1969), Ф. 997 (1966
- 1983), Ф. 915 (1965 - 1975), Ф. 974 (1960 - 1976), хигиенизирането и благоустрояването на
населените места - Ф. 989 (1961 - 1970), Ф. 985 (1968 - 1972), Ф. 923 (1960 - 1978 ), Ф. 1302
(1972 - 1976), Ф. 1303 (1972 - 1975), Ф. 1301 (1975 - 1977), Ф. 987 (1966 - 1977), Ф. 983 (1970
- 1977), Ф. 997 (1975 - 1983), от дейността на общинските женски комисии - Ф. 989 (1966 1969), Ф. 985 (1963 - 1973), Ф. 923 (1959 - 1968), Ф. 1301 (1973 - 1975), Ф. 1026 (1960 - 1975),
Ф. 1010 (1963 - 1973), от опазването и обогатяването на природата - Ф. 985 (1968 - 1972), Ф.
923 (1975 - 1977), Ф. 1302 (1971 - 1974), Ф. 1303 (1976), Ф. 984 (1970), Ф. 983 (1970 - 1978).
Бюджети на ОбК на ОФ - Ф. 1010 (1965 - 1970), Ф. 989 (1960 - 1961), Ф. 985 (1965 - 1972), Ф.
1026 (1959 - 1971), Ф. 991 (1961 - 1962). Годишни счетоводни отчети - Ф. 923 (1958 - 1965),
Ф. 987 (1965 - 1970).
ГРАДСКИ КОМИТЕТИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
3 фонда, 523 а. е., 1952 - 1987 г.

Създават се непосредствено след 9 септ. 1944 г. със задача да ръководят цялостната дейност на градските организации на ОФ, както и работата на градските и низовите организации, за развитие на широка културно-масова, политическа и организационна дейност.
До 1959 г. ГК на ОФ са подчинени на ОкК на ОФ, а след това на ОК на ОФ - Варна.
Архивните фондове са добре запазени.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ВАРНА
Ф. 447, 292 а. е., 1952 - 1987 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 994, 56 а. е., 1964 - 1983 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 699, 175 а. е., 1959 - 1986 г.

Указания, разпореждания и окръжни от НС на ОФ за дейността на ГК на ОФ - Ф. 447
(1953 - 1987), на ОК на ОФ - Ф. 447 (1972 - 1978), Ф. 699 (1980 - 1986).
Протоколи от: заседания на бюрото на ГК на ОФ - Ф. 447 (1952 - 1987), Ф. 699 (1961 1979), Ф. 994 (1964 - 1972), градски отчетно-изборни конференции - Ф. 447 (1954 - 1977), Ф.
699 (1961 - 1963), провеждане на избори - Ф. 447 (1953 - 1976), Ф. 994 (1971 - 1973).
Доклади, информации, планове и отчети за: дейността на ГК, ОбК и селските комитети
на ОФ - Ф. 447 (1952 - 1959), Ф. 699 (1965 - 1971), просветната и агитационната дейност - Ф.
447 (1958 - 1959), Ф. 699 (1966 - 1970), Ф. 994 (1963 - 1971), обществен и народен контрол Ф. 447 (1958 - 1971), Ф. 994 (1964 - 1982), организационното състояние на комитетите - Ф.
447 (1957 - 1970), съвместна дейност с други учреждения и организации - Ф. 994 (1967 1972), Ф. 447 (1960 - 1985), Ф. 699 (1964 - 1971), борба с детската престъпност - Ф. 447 (1966
- 1970), Ф. 699 (1964 - 1972), Ф. 994 (1975 - 1983), участието на ГК на ОФ - Варна, в решаване
на социално-икономическите задачи на окръга - Ф. 447 (1972 - 1985), женското движение - Ф.
447 (1972 - 1978), Ф. 699 (1964 - 1971), Ф. 994 (1969 - 1975), хигиенизирането и благоустро-
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яването - Ф. 447 (1967 - 1981), Ф. 699 (1964 - 1971), Ф. 994 (1960 - 1981). Информации за
дейността на профорганизациите - Ф. 447 (1984 - 1987).
Бюджети, обяснителни записки и отчети - Ф. 447 (1962 - 1986), Ф. 699 (1972 - 1985), Ф.
994 (1965 - 1983).
РАЙОННИ КОМИТЕТИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
Ф. 1359, 74 а. е., 1979 - 1987 г.

В началото на 1979 г. се сформират РК на ОФ - “Варненска комуна”, “Приморски”, “Възраждане”, “Аспаруховски”. През 1986 г. се създава и РК на ОФ “Владислав
Варненчик” с близките села, включени в състава на Варненската селищна система.
С решение на ОК на ОФ (Протокол № 8 от 24 февр. 1987 г.) на 31 дек. 1987 г. се
прекратява дейността на РК на ОФ.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от учредителните конференции на РК на ОФ (1979), от заседанията на
бюрото на РК на ОФ (1979 - 1987).
Протоколи, доклади и резолюции от отчетно-изборни конференции (1980 - 1985), от
съвместни пленуми с други организации и предприятия за обществено-стопанските проблеми на районите (1979 - 1985).
ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ
ПАРТИЗАНИ - ВАРНА
Ф. 99, 17 а. е., 1945 - 1946 г.

ОблР на Съюза на народните партизани във Варна се учредява през 1945 г. Целта
му е да повишава политическата подготовка на членовете, да съдейства за укрепването на народната власт. Преустановява дейността си през 1947 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Указания от Съюза на народните партизани (1945 - 1946).
Списъци на партизаните от Варненска област (1945), Приморски народоосвободителен отряд “Васил Левски” - Х ВОЗ (1945), на партизаните и ятаците от Балчишка, от Генералтошевска, Добричка, Новопазарска, на бойните групи от Поповска, Преславска, Провадийска, Омуртагска, Търговищка и Шуменска околия (1945).
Кратки бележки за съпротивителното движение във Варненска област за периода 1941
- 1944 г. (1946).
ОКОЛИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПАРТИЗАНИ ВАРНА
Ф. 38, 6 а. е., 1945 - 1946 г.

Учредява се на 10 дек. 1945 г., като обединява всички политзатворници, ятаци и
участници в Отечествената война от Варненска и Провадийска околия.
Прекратява дейността си в началото на 1947 г., като функциите му се поемат от
Съюза на бойците против фашизма.
Архивният фонд е частично запазен.
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Учредителен протокол (1945).
Сведения за броя на партизани, ятаци и политзатворници във Варненска област (1945
- 1946). Биографични бележки за партизаните и дейността им (1945). Удостоверения за
участие в партизанското движение (1946). Окръжни разпоредби, директиви и позиви на ОК
на БРП (к) - Варна, от Щаба на Х ВОЗ и ОК на ОФ (1945 - 1946).
ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА ВАРНА
Ф. 17, 3 а. е., 1946 - 1947 г.

Създаден е през 1946 г. като ръководен орган, обединяващ дейността на ОкК на
СБПФ във Варна и Варненска област. Основната му задача е да организира дейността
на бивши партизани, политзатворници, концлагеристи, емигранти, интербригадисти,
ятаци и участници в Отечествената война.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от учредяване на комитети на СБПФ във Варненска област (1946), планове
и доклади за дейността на комитетите (1946).
Окръжни на ЦК на СБПФ (1946 - 1947).
Кореспонденция с ЦК на СБПФ и ОклК на СБПФ по организационни въпроси (1946 1947).
Кратки биографични сведения със снимки на загинали в Отечествената война от Новопазарска околия (1946 - 1947).
ОКОЛИЙСКО-ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА - ВАРНА
Ф. 11, 152 а. е., 1946 - 1951 г.

Основан е на 1 юли 1946 г., за да организира дейността на дружествата в града и
околията в духа на решенията и указанията на ЦК на СБПФ за укрепване на народната власт.
На 21 ян. 1951 г. преустановява дейността си, като неговите функции се поемат от
ДОСО.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и решения на ЦК на СБПФ (1947 - 1950).
Учредителни протоколи на дружествата на СБПФ (1946 - 1947).
Устав на СБПФ (1948).
Протоколи от заседанията на ръководството на ОГК на СБПФ - Варна (1947 - 1950), на
дружествата в селата във Варненска околия (1947 - 1951).
Характеристики на членовете на СБПФ (1948 - 1950), лични дела на секретарите на
СБПФ в околията (1948 - 1950), декларации на новоприетите членове на СБПФ (1946 1948), списъци на бивши политзатворници от града и околията (1949), на участници в антифашистката борба, наградени с орден “Народна свобода” (1949).
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ОКРЪЖЕН, ОКОЛИЙСКИ И ГРАДСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА ВАРНА
3 фонда, 47 а. е., 1950 - 1977 г.

ОК за защита на мира е основан на 3 апр. 1949 г., съгласно решение на I национален конгрес на мира в София. Основната му дейност е да подкрепя решенията на Световния съвет и Националния комитет за защита на мира, да популяризира миролюбивата политика на правителството в борбата за предотвратяване на нова световна
война.
ОкК и ГК за защита на мира се сформират в края на 1949 г. На 9 дек. 1964 г. на
съвместен пленум се обединяват, като функционално преминават към ОК за защита
на мира.
Архивните фондове са частично запазени.
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА - ВАРНА
Ф. 1167, 27 а. е., 1963 - 1977 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА - ВАРНА
Ф. 301, 5 а. е., 1950 - 1955 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА - ВАРНА
Ф. 300, 15 а. е., 1950 - 1964 г.

Указания, окръжни и разпореждания от Националния комитет за защита на мира - Ф.
301 (1950 - 1954), Ф. 1167 (1964 - 1976), за създаването и функционирането на международен фонд на мира - Ф. 300 (1955 - 1957).
Протоколи от отчетно-изборни конференции на ОК за защита на мира - Ф. 1167 (1966
- 1975), от заседания на бюрото на ОК за защита на мира - Ф. 1167 (1972 - 1976).
Отчети и планове за дейността на ОК за защита на мира - Ф. 1167 (1971 - 1976), на ОкК
за защита на мира - Ф. 301 (1951 - 1952), на ГК за защита на мира - Ф. 300 (1950, 1952, 1954,
1963).
Доклади и материали на Националния комитет за защита на мира - Ф. 1167 (1972 1976), от сесии на Световния съвет на мира - Ф. 300 (1950), Общоевропейската конференция
за сигурност и сътрудничество - Ф. 1167 (1965 - 1970).
Протестни писма и телеграми от трудови колективи в окръга против агресията на
САЩ срещу Виетнам, Камбоджа и Лаос - Ф. 1167 (1970).
ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ВАРНА
Ф. 176, 72 а. е., 1944 - 1949 г.

Създаден е на 12 дек. 1944 г., за да ръководи дейността на околийските помощни
организации във Варненска област. Основаните отечественофронтовски младежки,
женски, кооперативни комитети и комисии развиват широка дейност за подпомагане
на участниците в Отечествената война, бойците от фронта, ранените войници и войнишките семейства.
Преустановява дейността си през 1949 г., като функциите му се поемат от БЧК.
Архивният фонд е добре запазен.
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Окръжни, указания и инструкции от ЦК на ПО за финансовата и обществено-политическата дейност на ОблК на ПО (1945 - 1947). Тезиси от решенията на II конгрес на ПО в
България (1947). Устав на ПО в България (1947). Протоколна книга на ОблК на ПО - Варна
(1944 - 1946), на контролната комисия на ОблК на ПО - Варна (1944 - 1947).
Доклади и информации за организационното и финансовото състояние на ПО в България (1945 - 1948), от проверки на организационно-административната дейност на помощните комитети във Варненска област (1946 - 1947), за изразходвани суми в помощ на бойците
от фронта и техните семейства (1945), на контролната комисия при ОблК на ПО - Варна
(1946).
Кореспонденция с ЦК на БРП (к) за организиране на мероприятия и акции за събиране
на помощи (1944 - 1945), за изпращане на активни борци на лечение в санаториуми и лечебно-профилактични станции (1946 - 1947), по организационно-административни въпроси
(1944 - 1945).
Кореспонденция с организации и учреждения в града и околиите за отпуснати помощи
за югославските деца и бивши политзатворници (1945), за румънските деца (1945 - 1947),
издръжката на войнишките семейства и бойците на фронта (1945), настаняване на деца
сираци в пансионите на ПО (1947), за набиране на суми за оборудване и обзавеждане на
лечебните и почивните станции (1946).
Отчетни доклади за финансовата дейност на ОблК на ПО - Варна (1944 - 1945).
Баланси (1947 - 1948), ведомости за изплатени помощи (1945), касови и инвентарни
книги (1945 - 1947).
ОКОЛИЙСКО-ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРНА
Ф. 177, 88 а. е., 1945 - 1949 г.

Създаден е на 24 юни 1945 г. като ръководен орган на местните градски и селски
организации. ОГК на ПО - Варна активно организира мероприятия за събиране на
помощи за пострадалите от природни бедствия в периода 1945 - 1947 г.
Преустановява дейността си през 1949 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от ЦК на ПО за дейността, задачите и целите на
организацията (1945 - 1949), за сливането на ПО с БЧК (1949).
Устав на ПО (1947).
Протоколи от отчетно-изборните конференции на ОГК на ПО (1945 - 1947), от учредяването на градските и селските помощни комитети (1945 - 1948), на Художествено-самодеен колектив “Ст. Иванов” при ОГК на ПО (1946 - 1949), на помощните организации във
Варненска област (1947 - 1949), на кварталните помощни комитети (1945 - 1948).
Преписки с ЦК на ПО за организиране на мероприятия за събиране на помощи и
отпускане на пенсии на антифашисти (1946 - 1949), с учреждения и предприятия в града и
селските помощни комитети в околията за събиране на помощи (1946 - 1949), за издръжката
на югославските и румънските деца и гръцките бежанци (1947 - 1949).
Бюджети и обяснителни записки за разходите на ОГК на ПО (1946 - 1948).
Касови и партидни книги (1945 - 1947).
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ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРОВАДИЯ
Ф. 271, 13 а. е., 1945 - 1949 г.

Създаден е непосредствено след 9 септ. 1944 г., за да ръководи местните помощни
организации в града и околията.
Целта е да подпомага морално и материално бойците на фронта, отпускане на
помощи за югославските деца, оказване на подкрепа на социално слабите и пострадалите при природни бедствия, да развива обществена и патриотична дейност.
През 1949 г. действащата ПО в страната се слива с БЧК и ОклК на ПО - гр.
Провадия преустановява дейността си.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и указания от ЦК на ПО (1947) за сливането на ПО с БЧК (1949).
Протоколи от заседания на ОкК на ПО - гр. Провадия (1949).
Отчети за дейността на ОкК на ПО - гр. Провадия (1947 - 1948).
Бюджет (1947).
Списъци и сведения за децата на загиналите в Отечествената война бойци (1948).
ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА - ВАРНА
3 фонда, 413 а. е., 1951 - 1968 г.

През 1951 г. се създават околийски съвети на ДОСО, а през 1955 г. те стават ОкК
на ДОСО. Основната дейност на ДОСО е да подготвя населението по масовоотбранителните дисциплини и да повишава техническата култура.
През 1959 г. ОкК на ДОСО се закриват. С Решение № 9 на Политбюро на ЦК на
БКП от 9 ян. 1968 г. и РМС № 37 от 2 февр. 1968 г. се преустановява дейността на ОК и
ГК на ДОСО - Варна, като функциите им се поемат от ОК на ДКМС.
Архивните фондове са добре запазени.
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ДОСО - ВАРНА
Ф. 648, 283 а. е., 1951 - 1968 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО - ВАРНА
Ф. 226, 18 а. е., 1956 - 1958 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО - ВАРНА
Ф. 649, 112 а. е., 1953 - 1968 г.

Указания, правилници и наредби на ЦК на ДОСО за осигуряване на условия за развитие
на техническите, отбранителните и спортните дисциплини, за подготовка на населението за
противовъздушна отбрана - Ф. 648 (1955 - 1963), Ф. 649 (1954 - 1964).
Протоколи от заседания на бюрото на ОК на ДОСО - Ф. 648 (1951 - 1957), ГК на ДОСО
- Ф. 649 (1960, 1962), от отчетно-изборни събрания и конференции - Ф. 648 (1958 - 1966), Ф.
649 (1953, 1962, 1964), от пленуми - Ф. 648 (1958 - 1960, 1963 - 1967), Ф. 649 (1961 - 1964).
Доклади, планове и отчети за дейността на комитетите и клубовете към ОК на ДОСО - Ф.
648 (1955 - 1964), ГК на ДОСО - Ф. 649 (1959, 1963), от организационно-масовата дейност - Ф.
226 (1956 - 1957), учебно-спортната дейност - Ф. 226 (1956 - 1957), от провеждане на между-
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народни мотоциклетни състезания - Ф. 648 (1965), от военно-патриотичното възпитание - Ф.
648 (1964 - 1965), задължителното обучение по гражданска отбрана - Ф. 649 (1962 - 1963).
Бюджети, щатни разписания и баланси - Ф. 648 (1955 - 1967), Ф. 649 (1959 - 1964), Ф. 226
(1958).

ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ
СЪЮЗ НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ - клон ВАРНА
Ф. 1226, 109 а. е., 1950 - 1991 г.
Създаден е на 24 февр. 1950 г. като обществено-творческа организация на научните работници.
Основната му задача е да съдейства в разработването на научните проблеми и
реализирането на научно-технически постижения в помощ на материалното производство. Съгласно протокол № 5 от общо събрание на СНР - клон Варна, на 27 юни 1964 г.
се създават следните секции: медицинска, химическа, биохимична, физико-математична, историко-филологическа. На 31 окт. 1969 г. се създават още две секции: агробиологическа и океанографска, а през 1973 г. - секция на младите научни работници и
секция към клона по есперанто и лектория за комсомолски актив.
СНР - клон Варна развива активна научна дейност. Организират се научни сесии,
конференции и семинари.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от СНР в България (1954 - 1989). Наредба и устав на
СНР - клон Варна (1973, 1991). Правилник за организацията и дейността на СНР - клон
Варна (1973).
Протоколи от заседания на ръководството (1950 - 1959, 1964 - 1990), от отчетноизборни събрания (1959 - 1986).
Доклади от научни сесии (1969 - 1974, 1976 - 1988), научни конференции (1975 - 1991),
научно-практически семинари (1976 - 1990), юбилейни конференции (1978, 1984).
Бюджети и щатни разписания (1961 - 1977).
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - клон ВАРНА
Ф. 436, 12 а. е., 1944 - 1950 г.

През 1883 г. се основава Варненско медицинско дружество, което по-късно прераства в клон на Българския лекарски съюз.
Целта на БЛС и клона му във Варна е да запознава своите членове с новостите в
медицинската наука и практика, да дава мнения по законопроекти, свързани със санитарното дело, да разпространява здравна просвета сред населението и да защитава
интересите на лекарите. Дружеството съществува до 1950 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и информации от БЛС (1946 - 1949). Устав на БЛС и на варненския
клон (1946 - 1948).
Протоколи от заседания на настоятелството на варненския клон на БЛС (1946 - 1948).
Отчети за дейността на дружеството (1946 - 1948). Списъци на лекарите, членуващи в
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дружеството, с данни за доходите им от частна практика (1946 - 1949).
Бюджети (1946 - 1947).
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ - група ВАРНА
Ф. 728, 54 а. е., 1943 - 1976 г.

Дружеството на варненските художници съществува от 1943 г. С учредителен
протокол № 1 от 16 март 1947 г. се обособява варненската група на художниците към
СБХ.
Архивният фонд е частично запазен.
Учредителен протокол за основаване на Дружество на варненските художници (1943)
и на варненската група към СБХ (1947).
Устав на СБХ в България (1943), на СБХ - група Варна (1947), на фонда за творческо
подпомагане на работниците по изкуствата (1950). Правилник за вътрешния ред на провинциалните групи при СБХ (1953).
Протоколи от заседанията на настоятелството на СБХ (1943 - 1947), на ръководството
на групата на варненските художници (1947 - 1969), от годишни отчетно-изборни събрания
(1963 - 1970), на художествения съвет (1965 - 1976), журито за одобрение на художествени
творби за допускане до участие в изложби (1947 - 1964), откупни комисии (1947 - 1964).
Годишни планове и отчети за дейността на СБХ (1943 - 1947), на групата на варненските художници (1947 - 1976).
Бюджети, счетоводни отчети и щатни разписания (1954 - 1976).
СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОКРЪЖНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
Ф. 1263, 147 а. е., 1965 - 1983 г.

Създаден е на 24 май 1965 г. за оказване на компетентна и навременна помощ при
решаване на градоустройствени, архитектурни и строителни проблеми на окръга и
града. Учредяват се секции “Градоустройство”, “Обществени сгради”, “Жилищно
строителство”, “Вътрешна архитектура” и “Монументално декоративно творчество”.
Варненското дружество на архитектите през 1972 г. става организатор и домакин на ХI световен конгрес на МСА, активно участва в оригинални проекти и разработки на национални и международни симпозиуми и научни конференции.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1965 - 1978). Устав на творческия фонд при САБ (1973). Наредба за приложение на РМС
№ 387 от 24 юли 1965 г. за творческата и стопанската дейност на САБ (1971).
Протоколи от: заседанията на ръководството на дружеството (1969 - 1983), отчетноизборни събрания (1965 - 1969, 1972 - 1983), заседания на ревизионната комисия (1969),
теоретични конференции по проблемите на архитектурно-художественото оформление на
жилищното строителство във Варна и Варненски окръг (1969 - 1970), подготовката на XI
световен конгрес на МСА (1972).
Творчески и обществени характеристики за награждаване на архитекти с правителствени награди (1971 - 1978). Предложения и мнения от световноизвестни архитекти за
развитие и усъвършенстване на градоустройството (1972).
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Годишни планове и отчети за дейността на дружеството (1965 - 1978).
Доклади по проблемни въпроси, свързани с въвеждането в експлоатация на новия
домостроителен комбинат (1969, 1975 - 1978), за опазване на архитектурното наследство
(1976 - 1978), за изпълнение на решенията на ХII конгрес на БКП за внедряването на научнотехническия опит в практиката на архитектурното проектиране (1977 - 1978), локализация
на местата за работа във Варненската агломерация (1974), подем на българската архитектура в областта на териториалното устройство и градоустройство (1977 - 1978).
Протоколи и обяснителни записки за обсъждане на проектите за административна
сграда на ОНС (1969), партиен дом (1973), за разположението на обществени сгради, туристически комплекси и булеварди в центъра на града (1976).
Годишни счетоводни отчети, баланси и щатни разписания (1968 - 1983).
ОБЩЕСТВО НА КАВАЛЕРИТЕ НА ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ - ВАРНА
Ф. 40, 6 а. е., 1936 - 1952 г.

Създадено е през 1936 г., като обединява запасните офицери и войници, заслужили почести и наградени във войните. През 1949 г. приема нов устав и се преименува в
Дружество на наградените с Ордена за храброст. На 16 юни 1952 г. преустановява
самостоятелната си дейност и преминава към ДОСО.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и указания на централното ръководство (1944 - 1950).
Протоколи от заседания на УС и от общите годишни събрания (1936 - 1952).
Укази за награждаване с ордени, удостоверения и лични карти (1936 - 1943).
Сведения за членовете на дружеството (1944 - 1952). Приходно-разходна книга (1937
- 1947).
ЖИТАРО-ТАЛИМАНСКА РАБОТНИЧЕСКА ОСИГУРИТЕЛНА ЗАДРУГА ВАРНА
Ф. 104, 4 а. е., 1944 - 1952 г.

Създадена е през 1937 г. с цел да защитава професионалните интереси на членовете си, да работи за подобряване на трудовите условия и материалното им положение. В
нея са организирани пристанищни работници, занимаващи се с товаро-разтоварна
дейност на параходи. Съществува и след 1944 г. Ликвидирана е през 1954 г., като функциите є се поемат от предприятие “Пренос-превоз” към ГНС - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседанията на УС и от общите годишни събрания (1944 - 1952).
Преписка с Ценовия институт - София, за определяне на тарифите и ценообразуването
(1945 - 1952).
Годишни отчети и статистически сведения (1950 - 1952).
ОКОЛИЙСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 2, 79 а. е., 1936 - 1950 г.

Създадено е през 1936 г. съгласно Наредба-закон за земеделско-стопанските зад-
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руги (ДВ, бр. 263/22 ноем. 1935 г.). На 2 юли 1941 г. се основава Варненската околийска
задруга с цел да ръководи дейността на задругите в града и околията. От 1 март 1945
г. прераства в ОЗПС. Преустановява дейността си през 1951 г. съгласно ПМС № 103 от
1 февр. 1951 г.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от Общия съюз на българските земеделски стопани (1940 - 1945), Общия земеделски професионален съюз (1938 - 1950), Областната инспекция по професиите (1941 - 1944).
Протоколи от заседанията на: ОкР на ОЗПС (1936 - 1946), Околийската земеделскостопанска задруга (1936 - 1946), на ГР на ОЗПС (1949 - 1950), общите годишни събрания на
местните земеделски сдружения (1945 - 1946), градинарското сдружение към ОЗПС (1947
- 1949).
Отчети и доклади на околийските и местните земеделски сдружения (1948 - 1950), на
ОЗПС (1948 - 1950).
Бюлетини на ПП на ОЗПС (1948 - 1949), на ЦР на ОЗПС (1949).
Кореспонденция с: Министерството на търговията (1936 - 1938), Общия земеделски
професионален съюз (1936 - 1949), околийските и местните земеделски сдружения (1936 1950), политическите организации в града (1950), местната земеделска задруга (1943 - 1946).
Ревизионни актове (1942 - 1949). Бюджети и финансови отчети (1942 - 1944), касова
книга (1942 - 1950), партидна книга на Земеделско-стопанска задруга - Варна (1943 - 1945).
ОКОЛИЙСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПРОВАДИЯ
Ф. 522, 77 а. е., 1945 - 1950 г.

Основано е на 1 март 1945 г. като масова обществена организация с цел да отстоява професионалните интереси на трудещите се селяни. Съществува до 1951 г.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на местните сдружения
(1946 - 1950).
Учредителни протоколи за основаване на местните сдружения (1946 - 1950).
Протоколи от общи годишни събрания (1946), на ОкР на ОЗПС - Провадия (1947 1950).
Годишни и тримесечни планове и отчети за организационната и културно-просветна
дейност на местните сдружения (1945 - 1950). Тримесечни статистически сведения (1947 1948), годишни статистически отчети (1947 - 1950).
Преписка с ОбЗС - гр. Провадия (1946), с местните сдружения за изпълнение на производствената програма (1946 - 1950).
Бюджети на ОЗПС - Провадия (1947), на местните земеделски сдружения (1945 - 1949).
ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 333, 4 а. е., 1941 - 1950 г.

През 1936 г. се създават местните земеделски задруги съгласно Наредба-закон за
земеделско-стопанските задруги (ДВ, бр. 263/22 ноем. 1935 г.), със задача да се грижат
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за развитието на земеделието и да защитават интересите на земеделските стопани.
Преустановяват дейността си през 1951 г. съгласно решение на ПП на ОЗПС и НС
на ОФ.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от Общия земеделски професионален съюз (1945
- 1950).
Преписка с висшестоящи организации за дейността на сдружението (1945 - 1948).
Касова книга (1942 - 1950).
ОБЩО ИНДУСТРИАЛНО СДРУЖЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 48, 57 а. е., 1944 - 1947 г.

Създадено е през 1935 г. след ликвидацията на Варненското индустриално сдружение (ДВ, бр. 51/6 март 1935 г. ). Целта на сдружението е да подпомага развитието на
индустрията и да защитава интересите на членовете си от предприятията във Варненска, Провадийска, Шуменска и Новопазарска околия. Преустановява дейността си
през 1947 г. след национализацията на частните индустриални предприятия.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и наредби от висшестоящи органи за дейността на Общото индустриално сдружение - Варна (1944 - 1947). Проектоустав на Общия съюз на българските
индустриалци (1945).
Доклади за дейността на индустриалните предприятия в града (1945 - 1947), сведения
за производствената програма на действащите индустриални заведения в града и окръга
(1946 - 1947).
Преписка с Общия съюз на българските индустриалци - София, с Областния съд Варна, Инспекцията по труда - София, за доставка на суровини и материали за индустриалните предприятията (1944 - 1947), за продажба на имоти и набиране на средства за фонд
“Електрификация” (1944 - 1947), ролята и функциите на профкомитетите в предприятията
(1944 - 1947).
Бюджети на сдружението (1945 - 1946).
ОБЩО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 68, 37 а. е., 1927 - 1950 г.

Създадено е през 1927 г. като търговско дружество, защитаващо професионалните интереси на търговците от Варна и околията. Съгласно Закона за търговските
организации (ДВ, бр. 34/14 февр. 1935 г.) функциите на дружеството преминават към
новосъздаденото Общо търговско сдружение. Съгласно решение на Пленума на Общия съюз на българските търговци преустановява дейността си през окт. 1948 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и разпореждания от Общия съюз на българските търговци (1943 - 1950).
Протоколи от заседания на УС (1942 - 1949) и КС (1927 - 1948).
Годишни отчети за дейността на сдружението (1945 - 1947).
Кореспонденция с Общия съюз на българските търговци относно снабдяването (1946),
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доставка и разпределение на стоки и товари (1946 - 1948).
Бюджети на търговските браншови сдружения (1947 - 1948).
Списъци на търговци, дали финансова помощ за югославските деца (1945), за Заема на
свободата (1945).
МЕСТЕН ЗАНАЯТЧИЙСКИ КОМИТЕТ - ВАРНА
Ф. 79, 22 а. е., 1944 - 1950 г.

Създаден е преди 1944 г. като общо занаятчийско сдружение. На 27 окт. 1944 г. се
преименува в Местен занаятчийски комитет с цел преминаване на занаятчийството
към кооперативния и държавния сектор. Съществува до 1950 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпоредби от Общия съюз на българските занаятчии и от клоновия занаятчийски съюз (1943 - 1945).
Протоколи от заседания на УС и от общи годишни събрания и конференции (1944 1950).
Отчетни доклади за дейността на комитета (1938 - 1948).
Сведения за: българската армия (1944), югославските деца (1945 - 1946), провеждане
на избори за народни представители (1945), издръжка на летни ученически станции (1946),
Националната младежка бригада “Г. Димитров” (1947 - 1948), гръцките бежанци (1948 1949).
Касова книга (1944 - 1949).
ГРУПОВ ФОНД “БРАНШОВО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ” - ВАРНА
Ф. 775, 78 а. е., 1932 - 1951 г.

Фондът обхваща всички браншови занаятчийски сдружения, изградени във Варна, според вида на практикуваните занаяти. Сдружението е основано през 1935 г. съгласно Наредба-закон за търговските организации (ДВ, бр. 34/14 февр. 1935 г.) като клон
на Общото търговско сдружение - Варна. Целта е да се провежда стопанска и социална
политика, да защитава професионалните интереси на членовете си, да организира взаимоспомагателни каси и социални служби. Преустановява дейността си през 1951 г.
съгласно ПМС № 103 на МС от 1 февр. 1951 г.
В груповия фонд влизат:
Клоново-амбулантно търговско сдружение (1944 - 1951).
Браншово търговско сдружение “Хранителни стоки” (1935 - 1948).
Зеленчуко-овощарско браншово търговско сдружение (1935 - 1948).
Кафеджийско клоново търговско сдружение (1935 - 1946).
Клоново търговско сдружение “Облекло” (1945 - 1950).
Питиепродавско клоново търговско сдружение “Св. Трифон” (1944 - 1950).
Търговско-бакалско клоново сдружение (1935 - 1951).
Хотелиерско-търговско браншово сдружение (1932 - 1945).
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и разпореждания от Общия съюз на българските търговци (1945 - 1948).
Учредителни протоколи на браншови търговски сдружения във Варна (1932 - 1945).
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Устав на хотелиеро-ханджийското сдружение (1932).
Протоколи от заседания на УС (1935 - 1951), проверителния съвет (1935 - 1951), от
общи годишни събрания (1947 - 1951).
Доклади и отчети за дейността на сдруженията (1945 - 1950).
Сведения за внесени суми за: Заема на свободата, подпомагане на войниците на фронта, издръжка на югославските деца (1944 - 1949).
Бюджети (1938 - 1947).
ОБЩО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ - с. НОВГРАДЕЦ (дн. гр. СУВОРОВО)
Ф. 49, 5 а. е., 1941 - 1948 г.

Създадено е през 1935 г. съгласно Наредба-закон за търговските организации
(ДВ, бр. 34/14 февр. 1935 г.) с цел да обедини търговците от селата Новградец, Николаевка, Войводино и Изгрев за осъществяване на стопанската и търговската им дейност. Преустановява дейността си през окт. 1948 г. съгласно решение на Пленума на
Общия съюз на българските търговци.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни от Общия съюз на българските търговци (1947 - 1948). Устав на Общо търговско сдружение - с. Новградец (1947 - 1948).
Протоколи от общи годишни събрания (1947 - 1948).
Бюджети (1941 - 1947).

РАБОТНИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ ВАРНА
Ф. 1388, 4 а. е., 1989 - 1990 г.

ОблС на БПС - Варна, е създаден съгласно Решение на бюрото на ЦС на БПС от
февр. 1988 г. с цел да упражняват координиращи и методически функции спрямо общинските профсъюзни организации.
С решение на учредителния конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България от 31 март 1990 г. ОблС на БПС - Варна преустановява дейността си.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от учредителното заседание на ОблС на БПС - Варна (1989), на изпълнителното бюро (1989 - 1990).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ - ВАРНА
Ф. 424, 648 а. е., 1950 - 1987 г.

Създаден е през 1950 г. След VI пленум на ЦС на БПС през 1964 г. се създават ОК
и РК на професионалните съюзи по отрасли, ръководени от централните комитети към
ЦС на БПС. През този период ОСПС играе роля на координиращ орган. През 1969 г.,
съгласно решение на Х пленум на ЦС на БПС, ОК на БПС по отрасли са разпуснати и
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ОСПС отново поема цялостното ръководство на професионалните съюзи. Във Варна
се създават градски и общински съвети на профсъюзите, също подчинени на ОСПС.
Прекратява дейността си на 1 ян. 1988 г. съгласно решение на III пленум на ЦС на БСП
от 27 ноем. 1987 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, решения и разпореждания на ЦК на БКП, МС, ЦС на БПС (1950 1959, 1964 - 1987). Окръжни, указания и инструкции за подобряване на работата на профсъюзните органи и организации (1950 - 1951, 1958 - 1959, 1963 - 1985).
Решения и информации във връзка с Юлския пленум на ЦК на БКП и пленум на ЦС на
БПС (1959). Решения на Х пленум на ЦС на БПС, съвместен пленум на ОС на БПС с ОК на
БКП за повишаване на ефективността и качеството на производството (1976).
Протоколи от заседания на Изпълнителното бюро на ОСПС (1950 - 1956, 1966 - 1980),
отчетно-изборни конференции на ОСПС (1961 - 1982), съвместни пленуми на ОС на БПС с
ОК на ДКМС, ОС на БСФС, ОК на БЖС, ОК на ОФ за състоянието и перспективите за
развитие на масовата физкултура (1978), за охраната на труда (1978), реализиране на допълнителен доход от икономии на материали (1979), от съвместни съвещания и срещи с ОНС
и ГНС - Варна (1968 - 1973).
Отчети и планове на ОСПС - Варна, за: организационната (1960 - 1975 - 1987), културно-масовата (1955 - 1958, 1965 - 1978) и социално-битовата дейност (1958 - 1959, 1962 1974), охраната на труда (1958 - 1959, 1961 - 1974), почивното дело (1967 - 1974), физкултурата, спорта и туризма (1962 - 1968, 1978), международната дейност (1970 - 1974, 1977 1980).
Доклади и информации за отчитане на обществено-икономическото развитие на Варненски окръг (1976 - 1977).
Протоколи, отчетни доклади и решения за работата на профкомитета при ОС на БПС
(1973 - 1983). Годишни и тримесечни бюджети и счетоводни отчети (1958 - 1959, 1965 1980). Щатни разписания (1959, 1974 - 1987).
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 423, 117 а. е., 1944 - 1950 г.

Създаден е непосредствено след 9 септ. 1944 г., като продължава дейността на
околийските работнически синдикати. С решение на V пленум на ЦС на ОРПС от 22
март 1950 г. ОСС прекратява своята дейност. Функциите се поемат от околийските и
районните профдружества и комитети.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от ЦК на ОРПС - София, за организационната и културно-просветната дейност на ОСС (1944 - 1950).
Протоколи от заседанията на бюрото, пленуми и конференции на ОСС (1946 - 1950),
на УС и проведени събрания на отрасловите профдружества и профорганизации (1944 1950).
Годишни и тримесечни отчетни доклади за дейността на ОСС и околийските профдружества (1945 - 1950), на отрасловите профдружества и профорганизации (1945 - 1950), за
дейността на трудово-културните бригади и младежкото бригадирско движение (1946 - 1947).
Програми, отчети и протоколи от проведени прегледи на културно-масовата дейност
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(1944 - 1950).
Бюджети и баланси (1948 - 1949). Касови и партидни книги (1945 - 1949).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ - ВАРНА
Ф. 425, 33 а. е., 1957 - 1959 г.

Създаден е през септ. 1957 г. с ръководни и контролни функции на дейността на
околийските профдружества. На пряко подчинение са изградените 23 местни съвети
на професионалните съюзи в по-големите селища на Варненска околия. Съществува
до 1 ян. 1959 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от ЦС на БПС (1958). Протоколи от заседанията
на бюрото (1957).
Информации и отчети за дейността на: профдружеството на тежката промишленост и
електрификацията (1958 - 1959), работниците от търговията (1958 - 1959), селското и горското стопанство (1957 - 1958), водния и въздушния транспорт (1958 - 1959), просветата и
културата (1958), строителството (1958), миньорите (1958), административните работници
(1958).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ ВАРНА
Ф. 1387, 38 а. е., 1979 - 1990 г.

Създаден е в началото на 1979 г. с обособяването на общините като административни единици. С решение на учредителния конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България от 30 юни 1990 г. се преустановява дейността на ОбС на
БПС, като се създава координатор на синдикалната дейност на територията на Варненската община. От същата дата се прекратява дейността и на общинските и отрасловите профсъюзни домове на културата.
Архивният фонда е добре запазен.
Протоколи от пленарните заседания на ОбС на БПС - Варна, за решаването на кадрови
проблеми (1988 - 1989), повишаване на социалната роля на трудовите колективи (1988), на
Изпълнителното бюро (1987 - 1988), Оперативното бюро (1988 - 1990).
Докладни записки от дейността на ОбС на БПС - Варна, до висшестоящи органи (1988).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ ПРОВАДИЯ
Ф. 1275, 65 а. е., 1957 - 1990 г.

През 1957 г. се учредява Околийски съвет на професионалните съюзи - гр. Провадия, който през 1959 г. се трансформира в местен съвет на професионалните съюзи,
съществуващ до края на 1966 г. В началото на 1967 г. се образува Междусъюзен клуб
на професионалните съюзи към ОС на БПС - Варна, който има координационни функции на профорганизациите на територията на гр. Провадия. През март 1969 г. се
създава ГС на БПС - гр. Провадия, който съществува до края на 1976 г. На 15 февр.
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1979 г. се учредява ОбС на БПС - гр. Провадия, който продължава дейността за осъществяване на ръководството на професионалните организации на територията на Провадийската селищна система.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от учредителни конференции на ГС на БПС - гр. Провадия (1969), на ОбС
на БПС - гр. Провадия (1979, 1982 - 1989), от заседания на ОкС на БПС - гр. Провадия (1957
- 1960), на Междусъюзния клуб на профсъюзите (1967 - 1969).
Доклади, планове и отчети за дейността на Междусъюзния клуб и ГС на БПС - гр.
Провадия (1962 - 1974, 1985 - 1987), приложение на нови технологии в производствените
предприятия (1970 - 1973), от съвместна профсъюзна дейност на ГС на БПС и ГК на ОФ
(1970 - 1974, 1985 - 1988), изпълнение на партийни и профсъюзни решения и за състоянието
на градската профсъюзна организация (1973 - 1974, 1979 - 1988), развитие на физическата
култура сред трудовите колективи (1962 - 1972), на културно-просветната и организационно-масовата дейност (1967 - 1974).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО - ВАРНА
Ф. 184, 286 а. е., 1950 - 1987 г.
След 9 септ. 1944 г. се създават околийски профдружества на работниците от
селското и горското стопанство в селищата на Варненски окръг. Съгласно решение на
ЦС на БПС, през юли 1950 г., във връзка с изменението на структурата на профсъюзите в България, околийските профдружества се ликвидират и се създава ОК на ПС на
работниците от селското и горското стопанство. Той организира и ръководи профорганизациите, изградени в МТС, ДЗС, ТКЗС и горските стопанства. През 1957 г. преустановява дейността си, като се създава Окръжно профдружество на ПС на работниците от селското и горското стопанство във Варненски окръг.
Профдружеството съществува до май 1961 г., когато функциите му се поемат от
ОСПС - Варна. Съгласно решенията на VI пленум на ЦС на БПС през 1964 г. се изгражда ОК на ПС на работниците от селското стопанство. Работниците от горското стопанство и дървообработващата промишленост се организират в отделен профсъюзен
комитет. ОК на ПС на работниците от селското стопанство съществува до 1 апр. 1969
г., когато функциите му се поемат от създадения комитет към ОСПС - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и информации от висшестоящите органи за дейността на ОК на ПС
на работниците от селското и горското стопанство във Варна (1950 - 1984).
Решения от пленуми на IV конгрес на ЦС на БПС (1956), на ОК на ПС - Варна (1954 1956), протоколи от заседанията на бюрото на ОК на ПС - Варна (1955 - 1985), от годишни
отчетно-изборни събрания на низовите профорганизации (1950 - 1957).
Отчетни доклади за дейността на ОК на ПС на работниците от селското и горското
стопанство във Варна (1954 - 1987), за дейността на низовите профорганизации (1952 1976), от културно-масовата дейност (1952 - 1987). Доклади и инструкции за подобряване
на охраната и безопасността на труда (1954 - 1978), за общественото осигуряване (1954 1979).
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ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА МИНЬОРИТЕ ВАРНА
Ф. 209, 141 а. е., 1949 - 1969 г.
Създаден е през 1949 г. През 1957 г. функциите на ОК на ПС на миньорите - Варна,
се поемат от Профдружеството на миньорите - Варна. На 10 март 1966 г. отново се
създава ОК на ПС на миньорите - Варна, който съществува до 1 апр. 1969 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления и решения на ЦК на БКП (1968).
Указания, окръжни и мероприятия от висшестоящи органи (1950 - 1952, 1966 - 1967).
Протоколи, доклади и решения от: заседания на изпълнителното бюро на ОК на ПС на
миньорите - Варна (1953 - 1955, 1966 - 1969), отчетно-изборни конференции (1966 - 1968),
дейността на профкомитетите и профорганизациите (1956 - 1957, 1959 - 1961).
Годишни планове, отчети, доклади и информации за дейността на профорганизациите и
комитетите по предприятия към ОК на ПС на миньорите - Варна (1955 - 1956, 1959 - 1962,
1965 - 1969), за състоянието на техническия прогрес и рационализаторската дейност (1966
- 1968).
Бюджети (1957 - 1968).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ
ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И СТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - ВАРНА
Ф. 210, 228 а. е., 1945 - 1976 г.
През юли 1950 г., съгласно решение на ЦК на БПС, се създава ОК на ПС на работниците в строителството. От 1 окт. 1957 г. се преустановява дейността на ОК на ПС и
се създава Околийско профдружество на работниците по строителството на територията на Варненски окръг, който съществува до март 1959 г. Непосредствено след
това се учредяват две самостоятелни профдружества - окръжно и градско. Поради
изменение в структурата през юли 1964 г. се създава ОК на ПС на работниците в
строителството и строителната промишленост, подчинен на ЦК на БПС. ОК на ПС
преустановява своята дейност през 1976 г. съгласно решенията на III пленум на ЦС на
БПС от 15 ноем. 1976 г., като функциите му се поемат от ОС на БПС.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания на ЦК на БПС (1948 - 1949, 1951 - 1976). Решения на VII пленум
на ЦК на БПС (1957).
Протоколи от заседания на бюрото (1951 - 1952, 1958 - 1976), от пленуми (1954, 1955,
1958 - 1965), от годишни конференции и събрания (1953 - 1957, 1959 - 1973).
Протоколи и доклади на профорганизациите при Държавния завод за сода - гр. Девня
(1952), Окръжно пътно управление - Варна (1953), “Заводски строежи” - гр. Девня (1958),
“Местни строежи” - Варна (1958), градските профорганизации (1958 - 1966).
Отчети, доклади и сведения за: производствено-масовата дейност (1958, 1960 - 1964),
рационализаторската дейност (1958), колективни трудови договори (1958 - 1975), охраната
на труда (1960 - 1965), съревнованието между профорганизациите в града и окръга (1960 1961, 1963 - 1964), по социално-битови въпроси (1959 - 1962, 1965 - 1976), повишаване на
производителността на труда (1975), организационната дейност (1965 - 1976), културно-
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масовата дейност (1967 - 1976), физкултурната дейност (1967 - 1975).
Бюджети и щатни таблици на профорганизациите на строителните предприятия (1957
- 1969).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА МИНЬОРИТЕ,
МЕТАЛУРЗИТЕ И ЕНЕРГЕТИЦИТЕ - ВАРНА
Ф. 1115, 19 а. е., 1970 - 1976 г.
С решение № 33 от 28 март 1970 г. на ОС на БПС се създава ОК на ПС на работниците от мините, металургията и химическата промишленост във Варна, който
съществува до 1976 г., когато след решенията на ХIII пленум на ЦС на БПС от 15 ноем.
1976 г. функциите му се поемат от Организационния отдел при ОС на БПС - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, инструкции и решения на ЦК на ПС на миньорите, металурзите и енергетиците във Варна (1973 - 1976).
Протоколи, доклади и решения от пленуми на ОК на ПС на миньорите, металурзите и
енергетиците във Варна за повишаване на ролята на трудовия колектив (1975), за ефективност на организаторската работа на ОК на ПС (1976), работа на профсъюзните органи и
организации за приложение на решенията на февруарския пленум на ЦК на БКП (1973), от
заседания на Изпълнителното бюро на ОК на ПС на миньорите, металурзите и енергетиците във Варна (1973 - 1976).
Отчети и информации за: дейността на бюрото на ОК на ПС на миньорите, металурзите и енергетиците във Варна (1972 - 1976), организационната дейност (1973 - 1976), културно-масовата работа (1973 - 1975), физкултурната, спортната и туристическата дейност (1973
- 1975), охраната на труда (1972 - 1973).
Бюджети и щатни разписания (1973 - 1975), годишни счетоводни отчети (1970 - 1976).
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ ВАРНА
Ф. 165, 343 а. е., 1944 - 1976 г.
Непосредствено след 9 септ. 1944 г. се изгражда Съюз на железничарите и моряците с цел защита на професионалните им интереси и за подобряване на условията на
труд. През 1947 г. се преименува в Профдружество на транспортните работници, а през
1950 г. се основава Окръжният комитет на профсъюза на транспортните работници с
две профорганизации: на работниците от транспорта и на работниците от съобщенията. На 1 окт. 1957 г. двете профсъюзни организации се трансформират в околийски
профдружества на работниците от транспорта и на работниците от съобщенията. През
1959 г. околийските профдружества се реорганизират и се създават четири профдружества на работниците от железопътния, водния, въздушния, автомобилния транспорт и на работниците от съобщенията. След 1 юни 1964 г. профдружествата преустановяват дейността си и се създава ОК на ПС на работниците от транспорта и съобщенията във Варна. Съгласно решение на ХIII пленум на ЦС на БПС от 15 ноем. 1976
г. ОК на ПС на работниците от транспорта и съобщенията във Варна преустановява
своята дейност, като функциите му се поемат от Организационния отдел на ОС на
БПС - Варна.
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Архивният фонд е добре запазен.
Указания, решения и окръжни от висшестоящи органи и пленуми на Изпълнителното
бюро на ЦК на БПС на работниците от транспорта и съобщенията (1946 - 1975).
Протоколи, доклади и решения от Изпълнителното бюро на ОК на ПС на работниците
от транспорта и съобщенията във Варна (1972 - 1976), пленуми и заседания на бюрото
(1958 - 1964, 1970 - 1975), отчетно-изборни конференции (1959 - 1961, 1966 - 1968, 1974),
от предконгресни конференции (1971), заседания на ръководствата на профдружествата
(1948, 1950 - 1952, 1957 - 1961).
Годишни планове, отчети и доклади за: дейността на ОК на ПС на работниците от
транспорта и съобщенията във Варна (1948 - 1949, 1957 - 1959), културно-просветната
дейност (1949 - 1950, 1952, 1958 - 1963), колективните трудови договори (1949 - 1955,
1959), охраната на труда (1952, 1960 - 1963), дейността на профорганизациите от града и
околията (1950 - 1953, 1961), рационализаторското движение (1971 - 1975), социално-битовата дейност (1971 - 1975), физкултурната, спортната и туристическата дейност (1971 1975), работата на държавното обществено осигуряване (1971 - 1976).
Бюджети (1960 - 1961, 1972 - 1975) и щатни разписания (1961 - 1963).
ГРУПОВ ФОНД “ПРОФСЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ ПО
ПРОСВЕТАТА И ПЕЧАТА” - ВАРНА
Ф. 188, 542 а. е., 1944 - 1987 г.
Създават се през 1944 г. във Варна и през 1948 г. - в гр. Провадия. През 1950 г. се
основава ОК на ПС на работниците по печата, а през окт. 1957 г. се изгражда Околийско-градско дружество - Варна, което съществува до 1958 г. През 1959 г. се създава
Окръжно профдружество на работниците по просветата и културата - Варна, което
съществува до 1961 г., и Градско профдружество, което съществува до 1964 г. След
реорганизация в дейността на ЦС на БПС отново се създава ОК на ПС на работниците
от полиграфията и културните институти. Съгласно решенията на VI пленум на ЦС на
БПС, от 1984 г. ОК на ПС на работниците от полиграфическата промишленост и
културните институти прекратява дейността си.
Архивният фонд е много добре запазен.
Указания, окръжни, наредби и решения на висшестоящи органи за дейността на РК на
ПС по просветата и печата - Варна (1947 - 1949, 1957 - 1959, 1965 - 1969).
Протоколи от заседания на Изпълнителното бюро на ОК на ПС на работниците от
полиграфията и културните институти - Варна (1957, 1964 - 1968), на ОК на СБУ - Варна
(1972 - 1976), отчетно-изборни конференции на ОК на СБУ - Варна (1957, 1965 - 1968), от
пленуми на ОК на СБУ (1973 - 1976). Протоколни книги на РК на ПС на работниците по
просветата и печата - Варна (1949 - 1954, 1959 - 1960).
Отчети и доклади за: дейността на ОК на ПС на работниците от печата - Варна (1965 1969), на ОК на СБУ - Варна (1970 - 1975), от първичните профорганизации и профкомитети (1948 - 1949, 1951 - 1963), II републикански преглед за трудово обучение в учебните
заведения (1957 - 1958), учебно-възпитателна дейност (1959 - 1960), IV републикански преглед в училищата (1962), производствено-масовата дейност (1965 - 1967), културно-масовата и физкултурната дейност (1957, 1958, 1965 - 1967), на комисиите по социално-битовите
въпроси (1957 - 1958, 1964 - 1968), охраната на труда и здравеопазването (1957 - 1958, 1960
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- 1973), общественото осигуряване (1965 - 1968), обучение на профсъюзните кадри (1967,
1968, 1974 - 1975), за сътрудничеството и производствената практика на ученици в предприятията на града (1970, 1971), повишаване на политическата подготовка на учителите
(1959 - 1963), дейността на педагогическите кабинети (1959 - 1963).
Бюджети и щатни разписания на профорганизациите (1950 - 1954, 1959 - 1975), финансови отчети (1954).
ГРУПОВ ФОНД “ПРОФСЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
КРЕДИТА И ТЪРГОВИЯТА” - ВАРНА
Ф. 202, 269 а. е., 1945 - 1987 г.
През 1945 г. се създава Околийско профдружество на работниците от кредита и
размяната - Варна, обединяващо профорганизациите към търговските учреждения и
банките в околията. През 1950 г. преустановява дейността си, като се създава ОК на
ПС по кредита и размяната - Варна, който функционира от 1 окт. 1957 г. до март 1959
г. На негово подчинение са ОкК на работниците от търговията в градовете Толбухин
(дн. Добрич), Балчик, Провадия и РК на ПС на работниците от търговията при Районния кооперативен съюз. През март 1959 г. ОК на ПС по кредита и размяната се реорганизира в Градско профдружество на работниците от търговията във Варна. От 1 юни
1964 г. преустановява дейността си и се създава ОК на ПС на работниците от търговията - Варна, който съществува до 11 май 1969 г., когато се обособява в комисии по
търговията към ОСПС - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Разпореждания и указания от ЦС на БПС (1959 - 1961, 1964 - 1968), окръжни за
устройството и работата на профдружествата (1945, 1946, 1949 - 1960). Протоколи, доклади и решения от: пленуми на ОК на ПС по кредита и размяната - Варна (1948, 1954, 1955,
1964 - 1966), заседания на бюрото на ОК на ПС по кредита и размяната - Варна (1948 - 1951,
1959 - 1968), годишни отчетно-изборни конференции (1952 - 1961, 1964 - 1966, 1979, 1982),
от заседания на ОК на ПС на работниците от търговията - Варна (1979 - 1984).
Годишни планове и отчети за: организационната дейност на профорганизациите от
търговията (1949, 1958, 1973 - 1982), производствено-масовата дейност (1946, 1965 - 1968),
дейността на просветните комисии към профдружествата и профкомитетите (1950 - 1953),
културно-просветната (1954 - 1957, 1962 - 1968, 1972) и социално-битовата дейност (1955,
1967 - 1968), охраната на труда (1952 - 1955), общественото осигуряване (1954 - 1958,
1968), физкултурната дейност (1951), рационализациите (1952, 1963).
Бюджети и щатни разписания на профорганизациите на търговските учреждения (1952
- 1955, 1962 - 1967, 1972 - 1975).
ГРУПОВ ФОНД “ПРОФСЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА” - ВАРНА
Ф. 218, 572 а. е., 1944 - 1969 г.
През 1954 г. се учредява ОК на ПС на работниците от тежката промишленост и
електрификацията - Варна, който обединява ОК на ПС на металиците и ОК на ПС на
електроработниците във Варна. На Втората окръжна отчетно-изборна конференция,
състояла се на 18 юни 1966 г., се трансформира в ОК на ПС на работниците от машино-
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строенето, химията и електрификацията - Варна. На 1 апр. 1969 г. преустановява своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на ОК на
ПС на работниците от тежката промишленост и електрификацията - Варна (1949 - 1955,
1967 - 1968).
Протоколи, доклади и информации от: пленуми на ОК на ПС на работниците от тежката промишленост и електрификацията - Варна (1954 - 1956, 1965), заседания на бюрото на
ОК на ПС (1957 - 1959, 1964 - 1967), годишни отчетно-изборни конференции (1964 - 1966).
Годишни планове и отчети на: културно-масовата дейност (1954 - 1959 - 1964), изпълнението на производствените програми (1949 - 1963), дейността на комисията за обществено осигуряване (1953 - 1954), рационализаторската дейност (1954 - 1956), масовата
политическа работа на профорганизациите (1964 - 1960), комисията по охрана на труда
(1959, 1960), социално-битови въпроси (1961, 1964).
Бюджети и щатни разписания (1955 - 1956, 1958 - 1968).
ПРОФСЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЛЕКАТА И
ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - ВАРНА
Ф. 251, 349 а. е., 1946 - 1976 г.
Създаден е през 1950 г. През 1957 г. настъпва реорганизация в дейността му, като
става Околийско профдружество на работниците от леката и хранителна промишленост - Варна и съществува до март 1959 г. През 1959 г. се трансформира в Градско
профдружество на работниците от леката и хранително-вкусовата промишленост Варна, което съществува до 10 февр. 1964 г., и Окръжно профдружество на работниците от леката и хранителна промишленост - Варна, действащо до края на 1961 г. На 10
юни 1964 г. се създава ОК на ПС на работниците от леката и хранителната промишленост - Варна, който съществува до 1 апр. 1969 г., след което се обособява в Комисия по
леката и хранителната промишленост към ОСПС - Варна. Дейността на комисията се
преустановява съгласно решенията на ХIII пленум на ЦС на БПС от 15 ноем. 1976 г.,
като функциите се поемат от ОС на БПС.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, указания, окръжни и информации от висшестоящи органи (1948 - 1972).
Протоколи, доклади и решения от: пленуми на ОК на ПС на работниците от леката и
хранително-вкусовата промишленост - Варна (1962, 1965, 1967), на VI и VII пленум на ЦС
на БПС (1964 - 1965), отчетно-изборни конференции (1959 - 1968, 1974), IV конгрес на
профсъюза на леката и хранително-вкусовата промишленост (1962), заседания на бюрото
на профдружеството (1959 - 1969, 1974 - 1976), на бюрото на ОК на ПС (1974 - 1976).
Отчети и информации за: дейността на профдружествата (1959 - 1969), на комисията
по организационни въпроси (1965 - 1966, 1972 - 1976), културно-масовата и физкултурната
дейност (1964 - 1967, 1969 - 1974), охраната на труда (1964 - 1967, 1974 - 1976), общественото осигуряване (1965 - 1968), социално-битовата дейност (1973 - 1975), рационализаторската дейност (1964 - 1968, 1974 - 1975).
Бюджети на профсъюза и профкомитетите (1964 - 1969, 1972 - 1975).
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ПРОФСЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТНИЦИ
И КОМУНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ВАРНА
Ф. 427, 390 а. е., 1948 - 1987 г.
В периода 1948 - 1950 г. функционира Околийското профдружество на административните служители - Варна, което преустановява дейността си в началото на 1950 г.
Съгласно решение на ЦС БПС през юли 1950 г. се създава ОК на ПС на административните служители със задача да ръководи дейността на РК на ПС на административните служители във Варненски окръг. През септ. 1957 г. ОК на ПС преустановява
дейността си, като се създава Околийско профдружество на работниците от административните учреждения и комуналните предприятия - Варна. Дейността на Околийското профдружество се ликвидира в края на 1959 г. Непосредствено след това се създава
Окръжно профдружество на административните работници - Варна, което съществува до ян. 1961 г. Успоредно с него функционира и Градско профдружество на работниците от административните учреждения и комуналните предприятия - Варна, което
преустановява дейността си през 1964 г. През 1964 г. поради структурни изменения в
съюза се ликвидират профдружествата и отново се създават ОК на ПС. Изгражда се
ОК на ПС на работниците от административните учреждения и комуналните предприятия във Варна, който съществува до 1 апр. 1969 г., когато ОК се ликвидират и се
създават комисии към ОСПС - Варна. Съгласно решенията от VII конгрес на БПС от
17 март 1972 г. ОК на ПС се реорганизира като ОК на ПС на работниците от административните учреждения и обществените организации - Варна, а културните институти
се организират в нов ОК на ПС на работниците от полиграфическата промишленост и
културните институти - Варна. Окръжният профсъвет на работниците от държавните
учреждения и обществените организации във Варна се създава в началото на 1985 г.
като продължение на бившия ОК на ПС на работниците от държавните учреждения и
обществените организации. Съгласно решение на III пленум на ЦС на БПС от 1987 г.
на 31 дек. 1987 г. ОК на ПС на работниците от държавните учреждения и обществените
организации - Варна, преустановява своята дейност.
Архивният фонд е много добре запазен.
Инструкции, указания и решения на висшестоящи органи (1955, 1956, 1959 - 1961,
1964 - 1968).
Протоколи от: пленуми на ОК на ПС (1964 - 1968, 1974 - 1976), заседания на бюрото
на ОК на ПС (1954, 1957 - 1968), отчетно-изборни конференции (1951 - 1955, 1957 - 1981),
заседания на РК на ПС в градовете Тервел (1950 - 1956), Толбухин (дн. Добрич) (1950 1956), Варна (1950 - 1956), Генерал Тошево (1950 - 1956 ), Балчик (1950 - 1952), на учрежденските профорганизации при ГНС - Варна (1962 - 1963).
Годишни планове, отчети, информации и доклади за културно- масовата дейност (1953
- 1974), физкултурната дейност (1951 - 1982), работата на комисията по производствената
дейност (1956 - 1986), на комисията по социално-битовите въпроси (1954 - 1974), охраната
на труда (1954 - 1976), общественото осигуряване (1952 - 1968), художествената самодейност (1950).
Бюджети на ОК на ПС на административните служители - Варна (1954, 1956), профорганизациите (1950 - 1957), РК на ПС (1954 - 1956).
Щатни таблици (1954, 1956 - 1976), ревизионни актове (1955 - 1959).
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ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ - ВАРНА
Ф. 548, 111 а. е., 1959 - 1987 г.

След 9 септ. 1944 г. се създават околийските профдружества на здравните работници в градовете Варна, Провадия, Балчик, Тервел и Генерал Тошево. През юли 1950 г.
те се ликвидират и се създава ОК на ПС на здравните работници с район Варненски и
Толбухински (дн. Добрички) окръг. Околийско профдружество на здравните работници във Варна съществува до март 1959 г. Непосредствено след това се създават две
самостоятелни профдружества: Окръжно профдружество на здравните работници с
район Варненски окръг и Градско профдружество на здравните работници с район
град Варна. На 16 юли 1964 г. се създава ОК на ПС на здравните работници във Варна
и Варненски окръг. Съгласно решенията на VI пленум на ЦС на БПС от 1984 г., ОК на
ПС на здравните работници - Варна, преустановява дейността си от 1 ян. 1985 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Решения, указания, разпореждания и инструкции от висшестоящи органи (1959 - 1981).
Протоколи и доклади от пленуми на ОК на ПС на здравните работници - Варна за:
медико-санитарното обслужване на работниците от Варненски окръг (1964), диспансеризацията (1966), икономическата ефективност на здравеопазването (1965), от заседания на Изпълнителното бюро на ОК на ПС на здравните работници - Варна (1965 - 1976, 1978 - 1984),
от годишни отчетно-изборни събрания (1959 - 1961 , 1966 - 1968, 1972 - 1984).
Отчети, доклади и информации за: организационно-масовата дейност (1960, 1961, 1967
- 1983), охраната на труда (1960 - 1961, 1970 - 1974), производствено-масовата дейност
(1960 - 1961, 1966 - 1980), работа на ОК на ПС на здравните работници - Варна (1965 1976), сътрудничество и обмяна на опит с ОК на ПС на здравните работници - Бургас (1969
- 1974), социално-битовата дейност (1970 - 1982), работата на ревизионната комисия (1976
- 1977).
Бюджети на ОК на ПС на здравните работници - Варна (1961 - 1975).
РАЙОННИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ ВАРНА
Ф. 1353, 39 а. е., 1983 - 1987 г.
Създават се през 1983 г. съгласно Решение № 974 на ЦС на БПС от 20 дек. 1982 г.
Устройват се на делегатски принцип, като ръководните им органи се формират от
делегати на основните организации, избирани за срок от пет години. С решение на III
пленум на ЦС на БПС от 31 дек. 1987 г. РС на БПС преустановяват своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от учредителните конференции на РС на БПС - Варна (1983, 1986, 1987),
от заседания на РС на БПС - район “Варненска комуна” (1983 - 1987), “Приморски” (1984 1987), “Възраждане” (1985 - 1987), “Аспаруховски” (1983 - 1987), “Владислав Варненчик”
(1986 - 1987).
Отчетни доклади и резолюции от конференции на РС на БПС - Варна (1983 - 1987).
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ЖЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ - ВАРНА
Ф. 1227, 142 а. е., 1972 - 1987г.

Създаден е през 1968 г. съгласно решение на Юнския пленум на ЦК на БКП.
Подчинен е на КДБЖ.
С Указ № 3182 на Държавния съвет от 12 ноем. 1987 г. за новото административно деление на страната, дейността на ОС на ДБЖ - Варна се преустановява, като от 1
ян. 1988 г. се създава ОбС на ДБЖ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания, програми и мероприятия от КДБЖ, НС на ОФ и ОК на ОФ - Варна
(1977 - 1986).
Протоколи и доклади на ОС на ДБЖ - Варна, за социалната активност и участието на
жените в изпълнение на плана за социално-икономическото развитие на Варненски окръг
(1973 - 1978, 1985 - 1987), състоянието на комплексното обществено обслужване във Варненски окръг (1983), от заседания на бюрото на ОС на БДЖ - Варна (1975 - 1976), от
отчетно-изборни конференции на ОС на БДЖ - Варна (1970 - 1987).
Планове, отчети и анализи за: дейността на ОС на БДЖ - Варна (1978 - 1979), подобряване на комунално-битовото обслужване, облекчаване на домакинския труд и охрана на
майчинството и детството (1976 - 1978, 1980 - 1982, 1984 - 1986), мястото на жените в
обществено-икономическото развитие на социалното управление (1979 - 1987).
РЪКОВОДСТВА НА БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ “НАРОДНА
БОРКИНЯ” - ВАРНА
3 фонда, 103 а. е., 1944 - 1951 г.
ОблР на БНЖС “Народна боркиня” - Варна се основава на 20 дек. 1944 г. като
Народно женско дружество “Народна боркиня”, което поема функциите на благотворителните дружества: “Майка”, “Надежда”, “Д-р Головина”, “Милосърдие”. В началото изпълнява едновременно функциите на градски и областен ръководен орган, като
организира и ръководи новоучредените женски дружества в града и областта. На 20
окт. 1945 г. се създава отделно ГР на БНЖС “Народна боркиня” - Варна с цел да се
обхване дейността на двете районни женски дружества в града. ОкР на БНЖС се създава
на 21 окт. 1945 г., избрано от околийската отчетно-изборна конференция на женските
дружества от Варненска околия. Съгласно решение на ЦР на БНЖС на 27 ноем. 1950
г. Областното, Околийското и Градското ръководство на БНЖС преустановяват своята дейност.
Архивните фондове са добре запазени.
ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ
“НАРОДНА БОРКИНЯ” (БНЖС) - ВАРНА
Ф. 3, 25 а. е., 1944 - 1950 г.
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ОКОЛИЙСКО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ЖЕНСКИ
СЪЮЗ “НАРОДНА БОРКИНЯ” (БНЖС) - ВАРНА
Ф. 4, 35 а. е., 1945 - 1950 г.
ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ
“НАРОДНА БОРКИНЯ” (БНЖС) - ВАРНА
Ф. 5, 43 а. е., 1945 - 1951 г.

Окръжни, указания и разпоредби от централното ръководство на БНЖС - Ф. 5 (1944 1947), Ф. 3 (1945 - 1947).
Устав на БНЖС - Ф. 3 (1945).
Учредителни протоколи от създаването на областни, околийски и градски женски дружества - Ф. 3 (1945 - 1946).
Протоколи от заседания на ОблР на БНЖС - Варна, и от съвместни заседания с ОкР и
ГР на БНЖС във Варна - Ф. 3 (1947), Ф. 5 (1945 - 1946), от заседания на ОкР на БНЖС - Ф. 4
(1945 - 1949), ГР на БНЖС - Ф. 5 (1946 - 1950), от отчетно-изборни конференции - Ф. 5 (1949
- 1950), Ф. 4 (1949 - 1950), на женските комисии - Ф. 3 (1944 - 1946).
Доклади, отчети и планове за организационната и културно-просветна дейност на ОблР
на БНЖС - Ф. 3 (1940 - 1948), ОкР на БНЖС - Ф. 4 (1946 - 1950), ГР на БНЖС - Ф. 5 (1945 1951), околийските женски дружества - Ф. 4 (1946 - 1949), градските женски дружества - Ф.
5 (1946 - 1949).

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ - ВАРНА
Ф. 609, 543 а. е., 1950 - 1987 г.

През 1950 г. се създава ОС на БЧК - Варна. През 1964 г. се преименува на ОК на
БЧК - Варна. С Указ № 3182 на Държавния съвет от 12 ноем. 1987 г. ОК на БЧК Варна, преустановява своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания на ЦК на БЧК (1951 - 1966, 1968 - 1987).
Устав на БЧК (1975).
Протоколи от заседанията на бюрото на ОК на БЧК - Варна (1974 - 1987), ОкС на БЧК
- Варна (1954), от пленуми на ОК на БЧК - Варна (1976), съвместни пленуми на ОК и ГК на
БЧК във Варна (1973 - 1987), с Транспортна и Обединена работническа болница във Варна
(1973 - 1987), от конференции на ОкС на БЧК в Балчик, Провадия, Тервел, Толбухин, Генерал Тошево и Варна (1954 - 1987), на ОбК на БЧК в окръга (1973 - 1987). Магнетофонни
записи от проведени пленуми по кръводаряване (1976), водно спасяване (1976).
Годишни планове и отчети за дейността на ОкС на БЧК - Варна (1952 - 1964, 1973 1987).
Доклади, информации и сведения за: организационната и организационно-масовата
работа (1955 - 1972), издирване на лица и адреси (1956 - 1972), гражданската отбрана (1973
- 1987), кръводаряването (1955 - 1977), водното спасяване (1964 - 1987), работата с учещите (1955 - 1987), медико-санитарното обслужване на населението (1957 - 1987), работни-
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ческото здравеопазване (1963 - 1971).
Бюджети (1956 - 1978), годишни счетоводни отчети (1961 - 1972, 1974 - 1987).
ОКОЛИЙСКО-ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ВАРНА
Ф. 78, 154 а. е., 1938 - 1964 г.
До 1956 г. ОГС на БЧК е на подчинение на ОС на БЧК - Варна. От 1962 г. ОГС на
БЧК - Варна функционира като ГС на БЧК. На 1 авг. 1964 г. преустановява дейността
си.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и разпоредби от ЦС на БЧК (1947 - 1954).
Протоколи от заседания на бюрото на ОГС на БЧК - Варна (1938 - 1949), пленуми и
конференции на ОГС на БЧК - Варна (1951 - 1954, 1956 - 1961), на ГС на БЧК - Варна (1962
- 1964).
Отчети за дейността на ОГС на БЧК - Варна (1948 - 1953).
Доклади и сведения за финансовата дейност на ОГС на БЧК - Варна (1950 - 1951),
работата на дамския комитет към БЧК (1948), новосъздадените и възстановените червенокръстки дружества в града и околията (1948).
Бюджет (1950).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 270, 76 а. е., 1945 - 1959 г.

Създаден е на 3 дек. 1916 г. с цел да организира обществена помощ за болни и
ранени войници през време на войните и подпомагане на военнопленници, а в мирновременна обстановка да пропагандира и внедрява сред населението хигиенни навици, да
подпомага пострадалите от народни бедствия, да подготвя медицински сестри чрез
провеждане на курсове. Продължава своята дейност след 9 септ. 1944 г., но с административната реорганизация на страната в началото на 1959 г. ОкС на БЧК - гр. Провадия преустановява своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от ЦС на БЧК (1945 - 1947, 1949 - 1958).
Протоколи от заседанията на бюрото на ОкС на БЧК - гр. Провадия (1952 - 1953, 1955
- 1957), на ОкК на БЧК - гр. Провадия, и от годишни отчетно-изборни събрания (1950 1951).
Отчети за дейността на ОкС на БЧК - гр. Провадия (1953, 1955 - 1956).
Доклади и отчети за дейността по кръводаряването (1950 - 1956), събиране на помощи
за корейския народ (1951), училищните секции на БЧК (1951 - 1957), хигиената в училищата
(1954 - 1956).
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БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И ВЪЗДЪРЖАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ТРЕЗВЕНОСТ - ВАРНА
Ф. 1262, 29 а. е, 1945 - 1978 г.

Създаденото през 1920 г. Гражданско неутрално въздържателно дружество Варна продължава дейността си и след 1944 г. През 1964 г. се изгражда ОК за трезвеност - Варна на пряко подчинение на Националния комитет за трезвеност - гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от Българския национален въздържателен съюз
(1945 - 1947), Националния комитет за трезвеност (1967 - 1978). Програма и решения от I
(1971) и II конгрес на движението за трезвеност (1976).
Протоколи от: заседанията на бюрото на ОК (1970 - 1978), пленум (1975), отчетноизборни конференции (1976).
Доклади, отчети и планове за дейността на: ОК (1972 - 1976), ОбК (1976 - 1978),
заводските и селските общински комитети и ученически клубове за трезвеност (1966 - 1978).
Пропагандни материали за десетдневка на трезвеността в училищата, борбата с тютюнопушенето и противообществените прояви (1967 - 1978).
ДРУЖЕСТВО НА МНОГОДЕТНИТЕ - ВАРНА
Ф. 6, 15 а. е., 1941 - 1949 г.

Създава се през 1941 г. под ръководството на Съюза на многодетните в България
с цел да се грижи за многодетните и социалнослабите семейства.
През 1949 г. преустановява своята дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и указания от Съюза на многодетните (1941 - 1948).
Протоколи от заседанията на УС и проверителния съвет на дружеството (1941 - 1948),
от годишни и общи събрания (1942 - 1948).
Доклади и отчети за дейността на дружеството (1946 - 1948).
Декларации и сведения за многодетните семейства, молби за отпускане на помощи
(1941 - 1948).
Баланси и бюджети (1943 - 1949).
“УНИЦЕФ” - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ПОМОЩЕН ФОНД (МДПФ) ПРИ
ООН - клон ВАРНА
Ф. 15, 17 а. е., 1947 - 1951 г.
Създаден е в края на 1947 г. като организация с високо хуманни цели за здравеопазването на децата в света. България участва в програмата на УНИЦЕФ за защита
на децата от туберкулозните заболявания и борбата с маларичните и венерическите
болести. МДПФ доставя безвъзмездно ваксини и хранителни продукти.
Архивният фонд е частично запазен.
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Окръжни и указания от ЦК на Комитета за разпределение на хранителните продукти и
откриване на пунктове в околията (1945 - 1950).
Преписки с ЦК за разпределението на хранителните продукти и обзавеждането на
пунктовете (1948 - 1950).
Отчети за финансовата дейност на УНИЦЕФ - МДПФ при ООН - клон Варна (1948 1951).

ИЗДАТЕЛСТВА И РЕДАКЦИИ
ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО “ГЕОРГИ БАКАЛОВ” - ВАРНА
Ф. 938, 1241 а. е., 1956 - 1993 г.

Създадено е през 1960 г. съгласно ПМС № 145 от 2 юли 1959 г. Предмет на дейност
е издаването на обществено-политическа, научна и художествена литература. През
1961 г. започва издаването и отпечатването на литературния алманах “Простори”,
който в последствие става орган на Дружеството на писателите във Варна.
От 1979 г. издателството приема наименованието Книгоиздателство “Георги Бакалов” - Варна, като разширява своята дейност в издаването на икономическа, маринистична, художествена и детско-юношеска литература. През 1981 г. се интегрира с
издателство “Экономика” - Москва, за отпечатване на научнопопулярна икономическа литература под наслов “Социалистическата икономическа интеграция в действие”.
В сътрудничество с издателствата “Судостроене” - Ленинград, “Морско издателство”
- Гданск, “Хонщорф” - Рощок и “Транспрес” - Берлин - ГДР, книгоиздателство “Г. Бакалов” - Варна, работи над съвместна четиритомна морска енциклопедия.
Съгласно Заповед № 64 на МИП от 25 юни 1990 г. издателството преустановява
дейността си като поделение на ТСО “Българска книга” - София и негов правоприемник става ДФ “Галактика” - Варна. През 1993 г. ДФ “Галактика” става ИК “Галактика” ЕООД - Варна, като запазва основната си дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за вътрешното устройство на издателството (1961).
Наредби, заповеди, окръжни и указания на висшестоящи органи за дейността на издателството (1960 - 1992).
Протоколи от заседания на ДС на издателството (1967 - 1969, 1977 - 1993), от заседания на ХС (1976 - 1982).
Отчети, доклади и информации за: дейността на издателството (1959 - 1960, 1962 1993), подобряване на качеството на книгата (1963), художественото оформление на литературните произведения (1963), задачите на полиграфията и книгоразпространението (1967,
1972).
Издания с: учебно-помощна (1959 - 1976), научнопопулярна и историческа (1956 1993), художествена (1958 - 1975), селскостопанска (1957 - 1966), детско-юношеска (1967
- 1977), и обществено-политическа (1980 - 1981) тематика.
Договори с издателства за съвместна дейност в СССР (1967 - 1976), Полша (1967 1976), Унгария (1968 - 1976), Югославия (1969 - 1973), ГДР (1969 - 1976), Чехословакия
(1970 - 1976), Румъния (1971), Франция (1969 - 1976), Австрия (1969 - 1975), ФРГ (1970 1976), Англия (1972 - 1973) и Аржентина (1975).
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Щатни разписания (1960 - 1992), отчети за фонд “Работна заплата” (1961 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1977 - 1991).
РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК “НАРОДНО ДЕЛО” - ВАРНА
Ф. 507, 192 а. е., 1945 - 1981 г.

На 8 септ. 1944 г. във Варна започва издаването на “Бюлетин на Отечествения
фронт”, като ежедневникът “Варненска поща” (4 юли 1919 - 8 септ. 1944 г.) преустановява съществуването си. На 4 окт. 1944 г. “Бюлетин на Отечествения фронт” се преименува във вестник “Народно дело”, а на 12 март 1950 г. става “Сталинско знаме”.
Вестникът приема предишното си наименование на 20 окт. 1956 г. От 1977 г. излиза
седмичното издание на вестника, а от 1980 г. излизат две приложения “Хоризонт” и “В
страната на Съветите”. Годишният тираж е между 45 500 - 52 000 броя.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, разпоредби и окръжни от висшестоящи органи за издаването на вестника
(1950 - 1975), за финансово-счетоводната дейност (1959 - 1963).
Правилник за вътрешния ред на редакцията, структура, права и задължения, трудови
договори за журналистически труд (1947 - 1953).
Заповедни книги (1952 - 1959).
Инвентарни книги за основните средства (1945 - 1962).
Протоколи от заседания на редакционната колегия на вестника (1971 - 1981).
Отчети за творческата дейност (1978 - 1981).
Кореспонденция с висшестоящи ведомства и организации за дейността на отделите
“Обществено мнение” и “Партиен живот”, формирани към редакцията на вестника (1972 1976), с други редакции от страната и чужбина (1967 - 1980), с БТА (1976 - 1981), със СБЖ
(1976 - 1981).
Писма от читатели до редакцията с критични материали (1974 - 1975).
Доклади, информации и обзори с критични бележки за поместени във вестника материали, изготвени от редакцията на вестника (1971 - 1975), от предприятия и учреждения (1973
- 1976).
Бюджети, щатни разписания и годишни счетоводни отчети (1953 - 1981).
Годишни отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1965 - 1981).
МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ ВАРНА
Ф. 1278, 360 а. е., 1962 - 1984 г.

С Постановление № 22 на ЦК на БКП и МС от 13 февр. 1962 г. Главната дирекция
на корабостроителната и кораборемонтната промишленост започва издаването на
списание “Корабостроене” - Варна. То е наследник на малък технически бюлетин, който започва да се издава през 1956 г. в ККЗ “Г. Димитров” - Варна. С ПМС № 17 от 26
март 1965 г. списанието се преименува на “Корабостроене и корабоплаване”. Със Заповед № 377 на Министерство на машиностроенето и Министерство на транспорта от
13 март 1970 г. списание “Корабостроене и корабоплаване” излиза като съвместен
печатен орган на министерствата на транспорта и машиностроенето и на научно-техническите съюзи по транспорт и машиностроене. Списанието запазва производстве-
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но-техническия си характер, като публикува статии по проблеми на морския транспорт. На 31 дек. 1984 г. съгласно Решение № 608 на Секретариата на ЦК на БКП
списанието преустановява своето съществуване.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановление № 22 от 13 февр. 1962 г. на ЦК на БКП и МС за развитие на корабостроителната и кораборемонтната промишленост и за създаване на списание “Корабостроене” (1962). Окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи (1970 - 1983).
Протоколи от заседания на редколегията (1969 - 1984).
Кореспонденция за сътрудничество и размяна на списания с редакции в Англия (1962
- 1982), Полша (1962 - 1981), СССР (1962 - 1982), ГДР (1962 - 1971), Франция (1962 - 1968),
ГФР (1962 - 1963), Белгия, Швеция и Япония (1962 - 1964), за сътрудничество с редакциите
на сп. “Вътрешнотърговска пропаганда и машиностроене” и “Научно-технически съюз в
България” (1962 - 1966).
Статии за: развитието и перспективите на морския транспорт в България, българското
корабостроене и научноизследователската дейност на речния и морския транспорт, с приложен илюстративен материал (1962 - 1984), корабоплаването и търговията по река Дунав
(1970), развитието на КЗ “Ив. Димитров” - Русе (1972), на КЗ “Илия Бояджиев” - Бургас
(1974), вътрешните и външните условия за развитие на морското корабоплаване на НРБ
(1975), по проблемите на корабостроенето и корабоплаването, отразени в нашия печат в
периода 1848 - 1945 г. (1975).
Годишни счетоводни отчети и щатни разписания (1962 - 1985).
ДЪРЖАВЕН ПОЛИГРАФИЧЕН КОМБИНАТ “СТОЯН ДОБРЕВСТРАНДЖАТА” - ВАРНА
Ф. 543, 195 а. е., 1951 - 1990 г.

Съгласно Заповед № 75 на Главната дирекция на издателствата, полиграфическата промишленост и търговията с печатни произведения от 29 дек. 1950 г. във Варна
се създава Държавно книгопечатно предприятие “Стоян Добрев-Странджата”, което
започва своята дейност от 1 ян. 1951 г. и поема активите и пасивите на Държавното
издателство “Наука и изкуство” - клон Варна, и национализираните печатници в града. От 1 ян. 1957 г. печатниците се отделят от предприятието и минава на подчинение
към промкомбинатите. На 1 окт. 1961 г. предприятието получава наименованието
Държавен полиграфически комбинат “Стоян Добрев-Странджата” - Варна. С Указ на
Държавния съвет от 25 дек. 1971 г. се създава Комитет за печата при МС. Към ДПК
“Д. Благоев” - София преминава и ДПК “Ст. Добрев-Странджата” - Варна, приемащ
ново наименование - Държавна печатница “Ст. Добрев-Странджата”.
След 1982 г. става клон на Държавно обединение “Българска полиграфия” - София. С Решение № 2819 на Варненския окръжен съд от 11 септ. 1990 г. предприятието се
преобразува в ДФ “Бряг принт” - Варна, през 1994 г. става ЕООД, а от 1996 г. - ЕАД,
като запазва своя предмет на дейност.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни и разпореждания от висшестоящи органи за производствената дейност на
ДПК “Ст. Добрев-Странджата” - Варна (1950 - 1966, 1971 - 1974), за финансовата дейност
(1968 - 1974).
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Устав за вътрешното устройство, организацията и дейността на предприятието (1956).
Протоколи от заседанията на ДС на ДПК “Ст. Добрев-Странджата” - Варна (1951 1966), на СК на ДП “Ст. Добрев-Странджата” - Варна (1973 - 1990). Планове, отчети и
информации за изпълнение на: производствената програма (1955 - 1965), себестойността
на продукцията (1954 - 1959, 1961 - 1966), фонд “Работна заплата” (1960, 1961, 1964 - 1966).
Щатни разписания (1957 - 1966, 1968 - 1979, 1989 - 1990), вътрешни правила за организация на работната заплата (1969 - 1973, 1988 - 1989).
Годишни счетоводни отчети (1955 - 1966, 1968 - 1979, 1981 - 1990). Анализ на състоянието на вътрешностопанската сметка ( 1973 )
Годишни отчетни доклади и протоколи за дейността на профорганизацията (1951 1973, 1987 - 1990).
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПЕЧАТНИЦА И
КНИГОВЕЗНИЦА “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - ВАРНА
Ф. 214, 6 а. е., 1947 - 1948 г.

Създадено е на 1 дек. 1946 г. от печатарски работници и майстори за изработка на
счетоводни формуляри и пропагандни материали. На 23 дек. 1947 г. се национализира,
като приема наименованието Общинско стопанско предприятие печатница и книговезница “Георги Димитров” - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и разпореждания от ГНС - Варна, и Българска народна инвестиционна банка
за дейността на предприятието (1947, 1948).
Протокол за узаконяване на печатниците (1948). Ревизионни актове (1948).
Протоколи и описи за оценка на имуществото на национализираните печатници (1947
- 1948).
Баланс (1947 - 1948), касова книга, ценни книжа и облигации от заеми (1947 - 1948).
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IV. ПРОМИШЛЕНОСТ
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОМИШЛЕНОСТТА - ВАРНА
Ф. 591, 275 а. е., 1960 - 1963 г.

Създадено е 1 юни 1960 г. като държавен орган за ръководство и контрол на
промишлеността на територията на Варненски окръг. Ликвидирано е през юни 1963 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, наредби и окръжни за дейността на промишлените предприятия (1960
- 1962). Протоколи и решения на ДС (1960 - 1961). Доклади, информации и изложения на
председателя на ОНС - Варна, и на ръководствата на предприятия за развитието на промишлеността в окръга (1960 - 1961). Заповеди за безвъзмездно прехвърляне на основни средства
(1960 - 1963).
Отчети за изпълнението на плана за промишлената продукция, труда и фонд “Работна
заплата”, себестойността на продукцията и рационализаторската дейност (1960 - 1963).
Щатни разписания на управлението и предприятията (1960 - 1962). Отчети за изпълнението
на трудовите норми (1960 - 1963). Планове и отчети за материално-техническо снабдяване
и реализацията на продукцията, износ на стоки и кооперативните доставки (1960 - 1963).
Кореспонденция с предприятия за доставка на оборудване, техническа помощ и подготовка на специалисти (1960 - 1963), промяна на трудови норми (1960 - 1963). Протоколи от
заседания на ТИС за отчитане на рационализаторската дейност в предприятията (1961 1963).
Доклади, информации, планови задания и договори за проектиране, строителство и
доставка на оборудване за нови обекти (1960 - 1963).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1962). Ревизионни актове и протоколи (1960 1963).
ГРАДСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА - ВАРНА
Ф. 629, 256 а. е., 1960 - 1963 г.

Създадено е на 1 юни 1960 г. като държавен орган за ръководство и контрол на
промишлеността на територията на Варна. Ликвидирано е през 1963 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни и инструкции за дейността на промишлените предприятия
(1960 - 1963). Протоколи от сесии на ГНС и заседания на ИК на ГНС по въпросите на
промишлеността (1960), от заседания на ДС (1960 - 1963).
Отчети, справки и обзори на управлението за изпълнение на плана за общата промишлена продукция, себестойността на продукцията, труда и фонд “Работна заплата”, кооперираните доставки, трудовите норми (1960 - 1963). Щатни разписания (1960 - 1962).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1962 - 1963).
Отчети за материално-техническото снабдяване, разход на суровини, горива и електроенергия (1960 - 1963), износ на продукцията (1960 - 1963).
Заявки от предприятия за доставка на машини и резервни части от чужбина и българс-
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ко производство (1960 - 1963). Организационно-технически мероприятия и отчети за тяхното изпълнение (1960 - 1963). Проекто- и утвърдени стандарти (1960 - 1962). Протоколи от
заседания на експертни комисии (1960 - 1962). Доклади, обзори и отчети за качеството на
продукцията, охраната на труда и трудовите злополуки (1960 - 1962).
Доклади, обзори и информации за резултатите от специализации в чужбина (1961 1963).
Кореспонденция с предприятия и комитети за подготовка и участие в международни
панаири (1960 - 1962).
Годишни и тримесечни счетоводни отчети на управлението (1960 - 1963).

ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОДОБИВ И ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО ТЕЦ “ВАРНА” - с. ЕЗЕРОВО
Ф. 1152, 263 а. е., 1966 - 1985 г.

С Решение № 66 на МС от 19 февр. 1969 г. се образува ДСП за електропроизводство ТЕЦ “Варна” и седалище в с. Езерово, Варненско. Предмет на дейност: производство на електроенергия. Предприятието е на подчинение на ДСО “Енергообединение”
към Министерството на енергетиката и горивата, а от 1971 г. - на ДСО “Енергетика и
въглища”, и функционира като клон “Електропроизводство ТЕЦ “Варна” към Министерството на тежката промишленост. От 1974 г. е на подчинение на ДСО “Енергетика” към Министерството на енергетиката.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, указания и инструкции на висшестоящи органи за дейността на централата
(1969 - 1985).
Правилник за устройството, задачите и функциите на ДСП за електропроизводство
ТЕЦ “Варна” (1969).
Протоколи и актове на съвместни българо-съветски комисии за технологични проби
на енергетични системи (1968 - 1971).
Заповеди на директора за дейността на централата (1968 - 1979). Доклади и справки за
решаване на въпросите по първоначалния пуск на ТЕЦ “Варна” (1968 - 1970), организацията и стабилизирането на работата на централата (1968 - 1975).
Протоколи от заседания на СК и от делегатски събрания (1968 - 1975). Отчетни доклади, информации и анализи за дейността на ТЕЦ “Варна” (1968 - 1976).
Сведения за техническото състояние и дейността на ТЕЦ “Варна” (1970).
Статистически отчети за производителността на труда, инсталираните мощности и
качеството на продукцията (1969 - 1976).
Методически указания, правилници и наредби за организация на работната заплата
(1968 - 1985). Щатни разписания (1966 - 1985). Колективни трудови договори и отчети за
тяхното изпълнение (1968 - 1985).
Годишни счетоводни отчети (1968 - 1985).
Обяснителни записки за повишаване на техническото равнище на производството (1968
- 1985).
Кореспонденция, титулни списъци, планове и справки за основните ремонти (1970 1978). Информации, справки и статистически отчети за състоянието на рационализаторска-
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та дейност в ТЕЦ “Варна” (1968 - 1985).
Анализ на резултатите от техническата експлоатация на блок 1, докладни записки и
писма за техническата експлоатация и повишаване на квалификацията на обслужващия персонал (1968 - 1985).
Протоколи от заседания на профкомитета (1969 - 1985).
ГРУПОВ ФОНД “ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО” - група ВАРНА
Ф. 468, 441 а. е., 1949 - 1980 г.

Създадено е на 1 ян. 1949 г. като ДП “Електрически централи” - Варна. От 1 ян.
1955 г. се преименува в “Електрическо производство” - група Варна. Обединява дейността на няколко централи в Североизточна България. В периода 1963 - 1974 г. се
изгражда ТЕЦ “Девня”, която се включва в групата. След изграждането на ТЕЦ “Варна” в с. Езерово и включването є в електропроизводството в страната, дейността на
групата се ограничава. През 1974 г. ТЕЦ “Девня” остава единствена в “Електрическо
производство” - група Варна, като преминава към ДСО “Девня”.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1949 - 1974).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1955, 1964, 1979).
Заповеди на директора за дейността на “Електрическо производство” - група Варна
(1949 - 1957).
Правилници за структурата, устройството и дейността на обединението (1967 - 1974).
Протоколи, програми, докладни записки, становища, възражения и заповеди за преустройството, разширението, реконструкцията и преминаването на ТЕЦ “Девня” на природен газ (1972 - 1979).
Кореспонденция със сродни предприятия за сътрудничество и доставка на машини и
резервни части от Австрия, ГДР, ФРГ, Полша, СССР, Чехословакия и Унгария (1975 - 1979).
Отчети, справки и обзори за: произведената промишлена продукция, основните ремонти, себестойността на продукцията, труда и фонд “Работна заплата”, материално-техническото снабдяване, разхода на горива, суровини и материали (1950 - 1979).
Наредба и вътрешни правила за организация на работната заплата (1966 - 1974). Щатни разписания (1949 - 1979).
Встъпителен баланс (1949). Годишни счетоводни отчети (1950 - 1974). Описи за приемане на имуществото на ДП “Енергообединение” (1949) и на Дизелова електроцентрала Варна (1949), от “Електрическо производство” - група Варна.
Справки, обзори, отчети и протоколи от заседания на ТИС за приемане и внедряване
на рационализаторски предложения (1965 - 1974).
Протоколи от заседания на профкомитета и отчетно-изборни конференции и събрания (1964 - 1974).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА” - ВАРНА
Ф. 1371, 134 а. е., 1979 - 1992 г.

Създадено е през 1979 г. През 1990 г. се преобразува в ДФ “Промишлена енергетика” - Варна, а през 1993 г. - в “Промишлена енергетика” ЕАД - Варна. Предмет на
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дейност: инженерно-внедрителска и ремонтна дейност в областта на промишлената
енергетика и комунално-битовото стопанство.
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1979 - 1989).
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1979, 1991).
Протоколи от заседания на СС (1979 - 1990), УС (1991 - 1992), от годишни отчетни
събрания на колектива (1984, 1991).
Отчети, информации и анализи от стопанската дейност (1981 - 1985).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1979 - 1992).
Годишни счетоводни отчети (1979 - 1992). Разделителен баланс със СП “Промишлена
енергетика” - Добрич (1986).
Щатни разписания (1983 - 1992).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1983, 1985, 1991).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1980, 1985, 1991).
Статистически отчети за персонала (1985, 1988, 1990).
Протоколи от заседания на ТИС (1981 - 1983).
Информации за повишаване на квалификацията на кадрите (1985 - 1990).
Протоколи от заседания и отчетно-изборни конференции на профкомитета (1985 1990).
ПОДЕЛЕНИЕ “ЕНЕРГОРЕМОНТ” - ВАРНА - с. ЕЗЕРОВО
Ф. 1280, 171 а. е., 1969 - 1992 г.

С Решение № 223 на Комитета за стопанска координация от 12 юни 1969 г. се
образува ДСП “Централизиран ремонт и автоматика” - гр. София. От 1 окт. 1969 г. се
създава Район “Варна” със седалище в с. Езерово, Варненско. Предмет на дейност:
основни и аварийни ремонти на електроцентрали в Североизточна България. През ян.
1987 г. поделение “Енергоремонт” - с. Езерово, Варненско става Технологичен комбинат “Енергоремонт” - с. Езерово, Варненско.
Архивният фонд е добре запазен.
Решения, заповеди и указания от висшестоящи органи за създаването и дейността на
предприятието (1969). Протоколи от съвместни заседания на ръководството и профкомитета (1970 - 1974), на СС (1975 - 1992). Заповеди на ръководството и отчетни доклади за
дейността на предприятието (1969 - 1992).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1971 - 1990). Щатни разписания (1969 - 1979). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1970 1979, 1981).
Годишни отчети за постъпленията и разходите на суровини, горива и електроенергия
(1969 - 1991).
Чертежи, обяснителни записки, протоколи и актове за извършени и приети ремонти
(1970 - 1978).
Технология и технологическа записка за промивка и химическо очистване на парогенератор (1974 - 1975). Отчети и информации за рационализаторската дейност (1972 - 1979),
техническата безопасност и трудовите злополуки (1974 - 1992).
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Еднократни отчети за броя на специалистите по образование (1970 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1969 - 1979) и отчети за дейността на профорганизацията (1973 - 1978).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ” ВАРНА
Ф. 683, 634 а. е., 1950 - 1994 г.

Създадено е преди 9 септ. 1944 г. През 1945 г. се именува “Електрификационна
област” - Варна. През 1958 г. се преобразува в ДСП “Енергоснабдяване “ - Варна, а от
1966 г. - в ДП “Електроснабдяване” - Варна. От 1 окт. 1976 г. прераства в СК “Електроснабдяване” - Варна, който обхваща 4 окръга с центрове Толбухин (дн. Добрич),
Варна, Шумен и Търговище. През 1988 г. СК “Енергоснабдяване” - Варна се преименува в Стопански енергоснабдителен комбинат, а през 1992 г. става НЕК - ЕАД “Електроснабдяване” - Варна. Предмет на дейност: производство, пренос, трансформация и
пласмент на електроенергия.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, окръжни, инструкции и правилници от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1958 - 1994). Протоколи, докладни записки и информации от ръководството на предприятието (1958 - 1991). Заповеди на директора за дейността на предприятието
(1958 - 1994).
Годишни и тримесечни отчети, информации и обяснителни записки за промишлената
продукция, труда и фонд “Работна заплата”, себестойността на продукцията, производството и продажбата на електро- и топлоенергия (1956 - 1984), основните ремонти (1963 - 1979,
1987 - 1994).
Щатни разписания (1955 - 1984). Вътрешни правила за организация на работната заплата (1956 - 1984). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1956 1983).
Протоколи от заседания на ТИС (1960 - 1984).
Годишни енергийни баланси и отчети за реализацията на електро- и топлоенергията по
видове консуматори (1956 - 1984).
Обзори и актове за трудови злополуки (1962 - 1984).
Годишни счетоводни отчети на предприятието и клоновете в градовете Балчик, Провадия, Толбухин (дн. Добрич), Шумен и Търговище (1950 - 1994).
Протоколи от заседания на профкомитета (1958 - 1990).
ДЪРЖАВНА ФИРМА “ПЕРЛА” - ВАРНА
Ф. 1398, 131 а. е., 1986 - 1991 г.

Създадена е през 1977 г. като СК за домакински електроуреди - Варна. През 1987
г. се преименува в СО “Перла” - Варна, а през 1989 г. се преобразува в ДФ “Перла” Варна. Предмет на дейност: производство и реализация на битова електротехника и
електроника. Прекратява дейността си на 28 юни 1991 г.
Архивният фонд е добре запазен.
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Устройствени правилници (1989 - 1990)
Протоколи от заседания на УС (1989 - 1991) и СС (1987 - 1989).
Заповеди на генералния директор за дейността на фирмата (1986 - 1991).
Кореспонденция с висшестоящи органи по дейността на предприятието (1986 - 1991).
Щатни разписания (1986 - 1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986 - 1990).
Отчети за: повишаване на квалификацията на персонала (1987 - 1990), реализацията на
продукцията (1987 - 1991), международното научно-техническо сътрудничество (1986 1990).
Годишни счетоводни отчети (1986 - 1990).
Ликвидационен баланс и разделителен протокол (1991).
Информации за научно-техническото и икономическото сътрудничество с чуждестранни фирми (1986 - 1990).
Указания, договори, планове и отчети за участие в международни панаири и изложби
(1987 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1987 - 1991).
ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ “ЕЛПРОМ“ - ВАРНА
Ф. 512, 1046 а. е., 1948 - 1991 г.

Създаден е през 1948 г. като ДП електроремонтна работилница “Елпром” - Варна. В периода 1949 - 1966 г. е ДИП за електрическа промишленост “Елпром” - Варна, а
през 1967 г. се преименува в Завод за електродомакински уреди “Елпром” - Варна.
Съгласно РМС № 152 от 11 авг. 1976 г. заводът преминава към създадения СК за
домакински електроуреди със седалище във Варна. Със Заповед № РД-17-07 на Министерството на индустрията, търговията и услугите от 15 февр. 1991 г. се създава ДФ
“Елком“ - Варна, като приемник на “Елпром“ - Варна. Предмет на дейност: проектиране и производство на стоки за бита и производствено потребление, вътрешна и външна
търговия, строителство, сервиз и услуги. Фирмата съществува до 13 юни 1994 г., когато с решение на Варненския окръжен съд се регистрира “Елком” - ЕАД - Варна със
същата основна дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, заповеди и кореспонденция с висшестоящи органи за създаването, регистрацията, уедряването и категоризацията на предприятието (1948 - 1970). Правилници за организацията и дейността на предприятието (1949 - 1979, 1982).
Постановления, окръжни и заповеди на висшестоящи органи за дейността на предприятието (1949 - 1979, 1982 - 1984, 1987).
Протоколи от заседания на ДС, СС, от конференции и съвещания (1949 - 1991).
Доклади, информации и изложения от ръководството на завода до висшестоящи орган
за използване на производствените мощности, повишаване производителността на труда,
реконструкция и модернизация на предприятието (1983 - 1985, 1988), материално стимулиране (1981 - 1983), усвояване на нови производства, (1980 - 1991).
Тримесечни и годишни счетоводни отчети (1960 - 1991).
Наредби за организация на работната заплата (1980 - 1990). Щатни разписания (1980
- 1991). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1980 - 1981).
Отчети за износ на готова продукция (1972 - 1990). Кореспонденция с “Електроим-
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пекс” за износ на електродомакински уреди за Румъния, ГДР, Чехословакия, Гърция, Полша,
арабските страни (1980 - 1987), с Българската търговска палата - гр. София, за участие в
международни панаири и изложби (1980 - 1986).
Доклади, анализи и обзори за качеството на продукцията (1982 - 1987). Кореспонденция за резултатите от извършените изпитания на материали и изделия (1981 - 1982, 1985).
Протоколи от заседания на ТИС (1981, 1983 - 1984, 1986 - 1991).
Отчети, анализи и доклади за трудовите злополуки и изразходваните средства за подобряване на условията на труд (1982 - 1985).
Протоколи от заседания и годишни отчетно-изборни конференции на профкомитета
(1959 - 1979).
“ЕЛДОМ ИНВЕСТ” ЕООД - ВАРНА
Ф. 1424, 20 а. е., 1987 - 1992 г.

Създадено е през 1987 г. и е правоприемник на дъщерна фирма “Перла инвест”,
поделение на ДФ “Перла” - Варна. Предмет на дейност: производство и търговия с
електродомакински уреди, проектиране и изграждане на обекти.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди и решения за създаването, регистрирането и дейността на дружеството (1987
- 1992).
Рапорти и докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на
дружеството (1987 - 1990).
Протоколи от заседания на СС (1991 - 1992).
Щатни разписания (1987 - 1988).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1991 - 1992).
Годишни производствени (1988 - 1991) и счетоводни (1987 - 1992) отчети.
Каталози на произведени изделия (1987 - 1992).
БАЗА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ - ВАРНА
Ф. 949, 231 а. е., 1962 - 1985 г.

Създадена е съгласно ПМС № 161 от 27 окт. 1962 г. като База за техническо
развитие на електродомакински уреди и пещостроене, подразделение на завод “Елпром” - Варна. Съгласно ПМС № 45 от 3 юни 1974 г. преминава в състава на завод
“Елпром” - Варна. Съобразно Решение № 11 на МС от 8 февр. 1979 г. се преобразува в
Научно-производствено предприятие за домакински електроуреди - Варна. От 1 ян.
1985 г. предприятието се преименува в Завод за инструментална екипировка и специализирано технологично оборудване - Варна.
Предмет на дейност: проучване, проектиране и внедряване на електродомакински уреди.
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди, разпореждания и доклади на ръководството за създаване и преустройство на
базата (1963 - 1968). Правилници и указания за задачите и структурата на базата и вътрешния трудов ред (1964 - 1971).
Указания, окръжни и наредби от висшестоящи органи за дейността на базата (1963 -
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1985).
Заповеди, доклади и протоколи от: заседанията на ТИС (1963 - 1979), командировки в
чужбина за проучване и внедряване на нови електродомакински уреди (1962 - 1975). Кореспонденция с фирми в Германия за коопериране на производството (1974 - 1975).
Протоколи за пускане в производство на машини, съоръжения и нови електроуреди
(1970 - 1984). Доклади от научни разработки по темите: “Тенденция в развитието на потреблението на електродомакински уреди за периода 1969 - 1975”, “Проблема за отоплението с
електрорадиатори у нас” (1969), “Проучване на уред за рязане на месо, зеленчуци и плодове” (1969), “Внедряване на печка електрическа отражателна стена” (1969), “Битови топлоакумулиращи печки” (1970).
Кореспонденция за участието на България в заседанията на СИВ за сътрудничеството
в производството на електродомакински уреди (1972 - 1973).
Конструкторска документация на електродомакински уреди (1969 - 1977).
Щатни разписания (1963 - 1979). Отчети за труда и фонд “Работна заплата”, производството и себестойността на продукцията и броя на специалистите с висше, полувисше и
средно образование (1964 - 1979).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1973). Годишни
счетоводни отчети (1965 - 1979). Ревизионни актове за стопанската и финансовата дейност
(1964 - 1975).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1976 - 1979).

МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И
РЕМОНТ НА МАШИНИ
ДЪРЖАВЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД “ВАСИЛ КОЛАРОВ” - ВАРНА
Ф. 77, 845 а. е., 1948 - 1994 г.

На базата на национализираната производителна кооперация за технически, индустриални и морски предприятия “Черно море” през 1947 г. се създава ТПК “Черно
море” - Варна, която през 1948 г. се преобразува в ДИП “Черно море” - Варна, а от 21
ян. 1950 г. приема наименованието ДМЗ “Васил Коларов” - Варна. В периода 1948 1952 г. предприятието произвежда земеделски машини, водни помпи, водопроводна
арматура. След 1952 г. се специализира в производство на дизелови двигатели. През
1968 г. се преименува в ЗДД “Васил Коларов” - Варна. През 1977 г. се създава Комбинат за двигатели с вътрешно горене - Варна, чието поделение е и ЗДД “В. Коларов” Варна. В периода 1977 - 1989 г. заводът действа с общо ръководство с КДВГ и е поделение на СО “Двигателостроене”. След преобразуването на СО “Двигателостроене” Варна в ДФ “ВАМО” - Варна, през 1990 г. заводът става Дъщерна фирма “ВАМО” Варна. През 1991 г. става АД, като в края на същата година се регистрира като ЕАД
“ВАМО” - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Устав на ДМЗ “В. Коларов” - Варна (1951), на “ВАМО” ЕАД - Варна (1991).
Паспорти на завода (1952, 1953, 1966).
Правилници за устройството на вътрешния ред (1951 - 1963, 1969, 1972 - 1973).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1955 - 1994).
Доклади, анализи и информации на директора за производствената, икономическата и
експертната дейност на завода (1953 - 1994). Дописки във в. “Машиностроител” за дейността на предприятието (1982 - 1988). Юбилейно издание за 50-годишнината на предприятието (1985).
Рапорти и предложения от началници на отдели за подобряване на производителността на труда, качеството и себестойността на продукцията (1956 - 1979).
Протоколи от заседания на ДС (1961 - 1968), СС (1969 - 1983), Производствения
комитет (1965 - 1968), Съвета на директорите (1991 - 1994) и ТИС (1964 - 1968), на пълномощниците на колектива на “ВАМО” ЕАД - Варна (1993).
Заповеди на директора за дейността на завода (1955 - 1959, 1963 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1951 - 1977).
Актове и справки от проверки на предприятието от органи за държавен контрол (1953
- 1961, 1971 - 1973, 1975).
Годишни производствени отчети (1948 - 1983), за труда и фонд “Работна заплата”
(1948 - 1984), себестойността на продукцията (1963 - 1975, 1977 - 1979), организацията на
вътрешната стопанска сметка (1967 - 1968, 1970 - 1972), внедряването на цехова стопанска
сметка (1971), доставката на машини (1949 - 1950, 1954 - 1961, 1964 - 1979, 1986 - 1992).
Конструкторска документация на изтеглечна машина за стъкло (1950).
Технически паспорт и инструкция за експлоатация на двигател 31 Н - (1970).
Отчети, справки, анализи и заповеди за рационализаторската дейност (1952 - 1968,
1973 - 1982, 1984 - 1995), материално-техническото снабдяване (1954 - 1969, 1976 - 1979),
ресурсното осигуряване и реализацията на продукцията (1956 - 1962, 1969 - 1973, 1978,
1979, 1987 - 1994).
Обосновки, титулни списъци и отчети за капиталното строителство (1963 - 1967, 1972
- 1973).
Щатни разписания (1949 - 1994).
Наредби за организация на работната заплата (1991).
Кореспонденция и задания за участие във вътрешни и международни панаири и изложби (1954 - 1976, 1984 - 1989), износа на дизелови двигатели и резервни части за тях (1963 1978).
Снимки на произведени двигатели (1968, 1969, 1975).
Книга за регистриране на трудови злополуки (1969 - 1981).
Начална инвентарна книга и встъпителен баланс на ТПК “Черно море” (1948).
Годишни счетоводни отчети (1949 - 1995).
Разделителен протокол на активите и пасивите на ДФ “ВАМО” - Варна, между поделенията є (1991).
Протоколи от заседания на заводския профкомитет (1969 - 1975, 1978, 1979), на синдикалния съвет (1993 - 1994), от профсъюзни отчетно-изборни конференции (1971 - 1975).
ДЪРЖАВНА ФИРМА “ВАМО” - ВАРНА
Ф. 1399, 51 а. е., 1987 - 1991 г.

През 1987 г. се създава СО “Двигателостроене” - Варна, което през 1989 г. се
преобразува в ДФ “ВАМО” - Варна. В състава на фирмата на производствена и икономическа основа са обединени следните предприятия: КДД - Варна, Комбинат за прециз-
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на техника “Е. Стайков” - гр. Лясковец, Машиностроителен комбинат “Гаврил Генов”
- гр. Враца, Завод за автомобилни филтри “Гарант” - с. Овчарово, Добричко, Машиностроителен завод “М. Тарабанов” - гр. Исперих, предприятие “Мотортест” - гр. Варна,
Централен институт по двигателостроене - Варна, Инвеститорска дирекция “Вамоинвест” - Варна и Център за информация и управление - Варна.
Предмет на дейност: научно-изследователска, проекто-конструкторска, внедрителска, производствена, маркетингова и търговска дейност в областта на двигателостроенето.
През 1991 г. ДФ “ВАМО” - Варна е закрита и поделенията є се преобразуват в
самостоятелни дружества.
Архивният фонд е много добре запазен.
Решение и заповед на МС и преписки с висшестоящи органи за образуване, регистрация и ликвидация на фирмата (1989 - 1991).
Устройствен правилник (1989).
Протоколи от заседания на: СС (1987), УС (1989 - 1991), КС (1989 - 1991).
Докладни записки и информации на ръководството до висшестоящи органи за дейността на фирмата (1988 - 1990).
Заповеди на генералния директор за дейността на фирмата (1987 - 1991).
Годишни отчети за дейността на фирмата (1988 - 1991).
Годишни счетоводни отчети (1987 - 1991).
Разделителни протоколи между поделенията на фирмата (1990 - 1991).
Доклади и анализи за ефективността на производствената дейност (1988 - 1991).
Договори и споразумения с чуждестранни фирми за съвместна дейност (1988 - 1991).
Щатни разписания (1989 - 1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1987 - 1991).
БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ - ВАРНА
Ф. 1130, 237 а. е., 1963 - 1980 г.

Създадена е през 1964 г. съгласно РМС № 260 от 7 авг. 1964 г. Предмет на дейност: научноизследователска дейност в областта на дизелостроенето. Прекратява самостоятелното си съществуване на 1 юли 1979 г., когато се създава КДД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и решения от висшестоящи органи за дейността на базата (1965 1974).
Протоколи от заседания на СС (1968 - 1970) и ТИС (1965 - 1980).
Докладни записки от началника на базата до висшестоящи органи (1968 - 1979).
Заповеди на началника на базата за дейността и (1969 - 1978).
Отчети за усвояване на производството на двигатели “Перкинс” (1966 - 1979).
Доклади на специалисти от командировки в СССР и ГДР (1969 - 1973).
Конструкторска и технологична документация на дизелови двигатели от серия “Д”
(1965 - 1976).
Щатни разписания (1965 - 1975).
Наредби за организация на работната заплата (1968 - 1979).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1965 - 1979).
Ревизионни актове (1966 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1975).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕТАЛ” - ВАРНА
Ф. 283, 698 а. е., 1948 - 1995 г.

Създадено е през 1947 г. на базата на национализираното АД “Партамянови” Варна. Предмет на дейност: производство на печки за твърдо гориво. През 1965 г. ДИП
“Метал” - Варна и ДИП “Вулкан” - Варна се обединяват и се специализират в производство на обков. На 31 март 1967 г. (ДВ, бр. 28/7 апр. 1967 г.) предприятията отново се
разделят и се създава Завод за горивна техника “Вулкан” - Варна и специализиран
Завод за обков “Метал” - Варна за производство на строителен, корабен и вагонен
обков. През ян. 1987 г. специализираният Завод за обков “Метал“ - Варна излиза от
системата на ДОО “Битова техника“ - Пловдив. Заводът преминава на подчинение на
новосъздадения СК “Биотех“ - Варна. В началото на 1990 г. се образува ДФ “Метал“
- Варна (ДВ, бр. 26/30 март 1990 г.). Фирмата приема част от активите и пасивите на СК
“Биотех“ - Варна. През 1993 г. ДФ “Метал“ - Варна се преобразува в “Метал“ - ЕАД Варна. На 20 дек. 1994 г. се открива процедура за приватизиране на “Метал“ - ЕАД Варна. На 14 септ. 1995 г. акционери - учредители от “Метал“ - ЕАД - Варна създават
“Метал-Инвест“ - АД - Варна. С Решение № 354 на Варненския окръжен съд от 31 май
1996 г. се регистрира промяна в наименованието на “Метал“ - ЕАД - Варна, в “Метал“
АД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, наредби и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1948, 1949, 1968, 1970 - 1979).
Доклади, информации и анализи за развитието и дейността на завода (1967 - 1974, 1976
- 1988).
Докладни записки и рапорти от работници до директора (1968 - 1979). Заповеди на
директора за дейността на завода (1953 - 1955, 1967 - 1990).
Протокол и справки за преминаване на завод “Метал” - Варна, от СО “Битово машиностроене” - гр. Пловдив, към СК “Биотех” - Варна (1987).
Протоколи от заседания на СС (1969 - 1995), от съвещания със специалисти от ГДР
(1970) и доклади от командировки в чужбина (1977 - 1979).
Правилници за вътрешния ред (1953, 1967, 1970, 1976).
Докладни записки от извършени проверки от ОК за ДНК (1974 - 1979).
Паспорт с технико-икономическа характеристика на дейността на завод “Метал” (1971
- 1974).
Номенклатури и каталози на производствени изделия (1970 - 1975).
Годишни производствени отчети (1966 - 1986), за техническото равнище и качеството
на продукцията (1972 - 1985), ефективното използване на суровини и материали (1971 1977, 1982 - 1988, 1991 - 1995), износа на продукция и вноса на материали (1984 - 1990).
Поръчки по договори, спецификации и телекси за износ на изделия на завода в: Англия,
Белгия, ГДР, Италия, Македония, Полша, Унгария, ФРГ, Финландия, Чехия (1984 - 1989),
Ирак, Иран, Йордания, Пакистан, Саудитска Арабия, Сирия, Япония (1986 - 1989), Гана,
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Либия, Ливан, Мароко, Нигерия, Тунис (1985 - 1989), Австралия и Централна Америка
(1987 - 1988).
Каталог на изделията на завода (1979 - 1990).
Номенклатура на произведения в завода мебелен, строителен и транспортен обков
(1988).
Кореспонденция, заповеди и спецификации за участие във вътрешни и международни
панаири (1969 - 1986).
Отчети и доклади за рационализаторската дейност (1967 - 1987), за дейността на научнотехническото дружество (1972 - 1979).
Статистически отчети и анализи за техническата безопасност на труда (1966 - 1989,
1991 - 1995).
Щатни разписания (1967 - 1979).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1968, 1976 1987).
Доклади и справки за подготовка на кадри и повишаване на квалификацията на специалистите (1967 - 1979, 1984 - 1988).
Главни книги, партидни книги и дневници (1948 - 1955).
Годишни счетоводни отчети (1949, 1951, 1968 - 1979, 1984 - 1995).
Ревизионни актове (1968 - 1970, 1972 - 1975, 1977).
Договор за доставка на италианско оборудване (1970), списък за оборудването на
завода с български машини (1970).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967 - 1990).
Албум със снимки от честване на 75-годишния юбилей на завода (1985).
БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБКОВ - ВАРНА
Ф. 1131, 267 а. е., 1968 - 1991 г.

Създадена е през 1968 г. съгласно ПМС № 506 от 2 дек. 1967 г. В периода 1976 1979 г. Базата за развитие и внедряване на обков е към завод “Метал“ - Варна. С
Решение № 29 на МС от 29 юни 1987 г. (ДВ, бр. 73/1987 г.) базата се отделя от СО
“Битово машиностроене“ - Варна и преминава като самостоятелно предприятие към
СК “Биотех“ - Варна. През 1991 г. базата прекратява съществуването си като самостоятелна стопанска единица и се ликвидира към ДФ “Метал“ - Варна. Предмет на
дейност: разработване на промишлени изделия и технологични процеси в производството на всички видове обков - строителен, мебелен, транспортен, висящ, куфарочантаджийски.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за функциите на базата (1972).
Заповеди, инструкции и разпореждания от висшестоящи органи (1968 - 1983) и на
директора (1968 - 1981, 1984 - 1990) за дейността на базата.
Доклади, отчети, информации и анализи от директора за дейността на базата (1968 1983, 1985 - 1988).
Докладни записки и рапорти на служители до директора (1968 - 1973, 1976 - 1979).
Протоколи от заседания на СС (1968 - 1974, 1986 - 1991) и ТИС (1991).
Кореспонденция със сродни предприятия за международно сътрудничество (1978 1983).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Информации от участия на базата в Международния мострен панаир в Пловдив (1970
- 1972).
Технологии, проучвания и методики за изпитания в областта на обкова (1968 - 1975,
1984 - 1991).
Отчети и справки за стандартизацията (1971 - 1991).
Щатни разписания (1969 - 1982).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968 - 1973, 1978,
1985).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1991).
Протоколи и доклади от профсъюзни отчетно-изборни събрания (1978, 1981) и заседания на профкомитета (1979, 1987 - 1990).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВУЛКАН” - ВАРНА
Ф. 69, 592 а. е., 1935 - 1972 г.

Създадено е през 1947 г. на базата на национализираното АД “Вулкан” - Варна.
Предмет на дейност: производство на печки с твърдо гориво и обков. През 1948 г. към
ДИП “Вулкан” - Варна се присъединяват: ДИП “Корона” - Варна, ДИП “Лорм” - Варна
и фабрика “Пресметал” - Варна. През 1965 г. ДИП “Вулкан” - Варна и завод “Метал”
- Варна се обединяват и се специализират в производство на обков. През 1967 г., съгласно
ПМС № 80 от 31 март 1967 г. (ДВ, бр. 28/7 апр. 1967 г.), двете предприятия отново се
разделят и се създават Завод за горивна техника “Вулкан” - Варна и специализиран
Завод за обков “Метал” - Варна. Заводът за горивна техника “Вулкан” - Варна произвежда отоплителни и готварски печки за твърдо гориво и комбинирани с електрическа енергия. ДИП “Вулкан” - Варна прекратява съществуването си през 1971 г.
Архивният фонд е много добре запазен.
Картотека на бившите собственици на предприятието (1949).
Планове, скици и протоколи за преустройството на предприятието (1948).
Документи за регистрацията на предприятието и търговските марки на изделията (1967
- 1969).
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1948, 1954 - 1961, 1967 - 1971).
Протоколи от заседания на СС на ДСО “Металообработване” (1967 - 1971), ДС и СС
на ДИП “Вулкан” - Варна (1958 - 1962, 1965 - 1971), от производствени съвещания (1954 1960).
Заповеди на директора за дейността на завода (1951 - 1955, 1967 - 1971).
Доклади на ръководството за дейността на предприятието (1951 - 1964), за сътрудничество с ГДР (1970 - 1971).
Правилник за устройството и дейността на предприятието (1966).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1956 - 1961, 1963 1964, 1966 - 1971).
Отчети и баланси за периода преди национализирането на предприятието (1935 - 1947).
Дневници за оборота (1948, 1949).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1971).
Модел за организация на вътрешностопанската сметка (1970 - 1972).
Ревизионни актове (1960 - 1964, 1967 - 1971).
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Протоколи от заседания на профкомитета (1963 - 1965, 1967 - 1972).
Протоколи и доклади от отчетно-изборни профсъюзни конференции (1969 - 1971).
ЗАВОД ЗА МАНОМЕТРИ “ЧЕРНО МОРЕ” - ВАРНА
Ф. 896, 376 а. е., 1962 - 1981 г.

Създаден е през 1962 г. съгласно РМС № 1423 от 21 авг. 1962 г. на базата на цеха
за ремонт на манометри при Промкомбинат “Одесос” - Варна. Предмет на дейност:
производство на манометри, тракторни прибори, пневмоавтоматични и прибори за
автотранспорта.
Съгласно Решение № 66 на МС от 1 дек. 1980 г. от 1 ян. 1981 г. заводът става
поделение на новосъздадения Научно-производствен комбинат за радионавигационна
апаратура, а на 1 ян. 1982 г. прекратява своята дейност.
Архивният фонд е много добре запазен.
Разпореждания, доклади, протоколи и решения на висшестоящи органи за създаването
и дейността на завода (1962 - 1980).
Протоколи от заседания на ДС (1963 - 1966) и СС (1967 - 1981).
Доклади, докладни записки и справки от началници на отдели за дейността на завода
(1963 - 1966, 1971 - 1980).
Заповеди на директора за работата на предприятието (1962 - 1979).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред в завода (1965, 1967, 1976 1978).
Кореспонденция, договори и справки за сътрудничество с Чехословакия, ГДР, СССР,
задгранични проектантски институти и фирми (1963 - 1973, 1979), от командировки в чужбина (1963 - 1966, 1975 - 1978).
Концепция за комплексна автоматизация и модернизация на завода (1973), техническо
задание за автоматизирана система за управление на завода (1970).
Годишни производствени отчети (1962 - 1981), за снижение на себестойността на продукцията (1962 - 1980), за труда и фонд “Работна заплата” (1967 - 1981).
Икономически паспорти на завода (1965 - 1975).
Наредби за организация на вътрешната стопанска сметка (1968, 1969, 1972, 1973) и
работната заплата (1969 - 1971, 1975 - 1981).
Щатни разписания (1962 - 1980).
Статистически сведения за разпределението на персонала и квалификацията на кадрите (1962 - 1966, 1974 - 1981).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968 - 1981).
Анализи и доклади за качеството на продукцията (1967 - 1976) и ефективното използване на материалите (1971 - 1978).
Кореспонденция за: износ на измервателни прибори (1963 - 1978), участие в международни панаири (1969 - 1980).
Протоколи от заседания на ТИС и отчети за рационализаторската дейност (1962 1981).
Отчети и обзори за охраната на труда (1963 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1962 - 1981).
Ревизионни актове (1965 - 1980).
Протоколи и отчетни доклади от профсъюзни отчетно-изборни конференции (1962 -
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1981) и от заседания на профкомитета (1964 - 1974).
БАЗА ЗА ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МАНОМЕТРИЧНИ И КОРАБНИ
ПРИБОРИ И ПРИБОРИ ЗА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА - ВАРНА
Ф. 1122, 64 а. е., 1967 - 1975 г.

Създадена е през 1968 г. съгласно ПМС № 18 от 8 апр. 1968 г. Предмет на дейност:
разработка на конструкторска и технологична документация за манометрични, корабни и прибори за транспортни средства.
Прекратява своята дейност през 1975 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на базата
(1967 - 1974).
Доклади на директора до висшестоящи органи за дейността на базата (1973 - 1974).
Заповеди на директора за дейността на базата (1973).
Протоколи от заседания на СС (1969 - 1973) и ТИС (1969 - 1974).
Годишни производствени отчети (1969 - 1974), за труда и фонд “Работна заплата”
(1969 - 1974), за внедряване на нови изделия (1969 - 1971).
Щатни разписания (1969 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1969 - 1974).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1974).
Ревизионни актове (1972 - 1974).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972 - 1974).
ЗАВОД ЗА РАДИОНАВИГАЦИОННА АПАРАТУРА - ВАРНА
Ф. 1193, 74 а. е., 1966 - 1976 г.

Създаден е през 1966 г. съгласно РМС № 44 от 19 март 1966 г.
Предмет на дейност: производство на радионавигационна апаратура.
От 1 ян. 1980 г. на базата на завода се създава Научно-производствен комбинат
“Черно море” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция, доклади и справки на ръководството за създаване на завода и организация на производствения процес (1966 - 1972).
Правилник за устройството и дейността на завода (1971).
Заповеди, окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на завода (1969 1973).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1970 - 1974) и на служители до директора (1971).
Годишни производствени отчети (1970 - 1975), за качеството и себестойността на
продукцията (1970 - 1976) и икономии на суровини и материали (1971 - 1976).
Програма за комплексна автоматизация, механизация и електронизация на производството (1971 - 1975).
Вътрешни правила и наредби за организация на работната заплата (1969 - 1975).
Щатни разписания (1969 - 1975).
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Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1975).
Договори, спецификации и сертификати за износ на продукция в СССР и Унгария
(1972 - 1975).
Кореспонденция, планове и справки за участие на завода в изложби и панаири (1972 1975).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1975).
Протоколи от заседания на профкомитета (1973 - 1975).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МОНТАЖНИ ЗАГОТОВКИ - ВАРНА
Ф. 809, 16 а. е., 1963 - 1965 г.

От 1 ян. 1963 г. Монтажно-заготвителна работилница - Варна, при ДСО “Монтажи” - гр. София, се отделя като самостоятелно предприятие.
Предмет на дейност: производство на строителни заготовки и монтажна дейност
при строителството на обекти.
През 1965 г. прекратява дейността си.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1963 - 1964).
Протоколи от съвещания на ръководството, заповеди на директора и рапорти от технически ръководители за дейността на предприятието (1964 - 1965).
Годишни производствени отчети (1963 - 1965).
Протоколи от заседания на ТИС (1965).
Указания и доклади за техническата безопасност и актове за трудови злополуки (1963
- 1965).
Кореспонденция и отчети за материално-техническото снабдяване (1963 - 1965).
Годишни счетоводни отчети (1963 - 1965).
Протоколи от заседания на профкомитета (1963 - 1965).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МОНТАЖНИ ЗАГОТОВКИ - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 1156, 58 а. е., 1970 - 1975 г.

Създадено е през 1970 г. с Решение № 7 на Комитета за стопанска координация от
14 ян. 1970 г.
Предмет на дейност: производство на монтажни заготовки.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за създаване на предприятието (1970).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1970 - 1973).
Годишни производствени отчети (1970 - 1975), за материално-техническото снабдяване (1972 - 1973).
Наредби за организация на работната заплата (1970 - 1975).
Щатни разписания (1973 - 1975).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1970 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1975).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1975).
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ЗАВОД ЗА НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ “ДИМИТЪР ПОПОВ” - ВАРНА
Ф. 878, 139 а. е., 1956 - 1977 г.

От 1 дек. 1955 г. към Морския клуб на ДОСО - Варна, се разкриват 3 занаятчийски работилници, които през 1958 г. се обособяват в СП. С ПМС № 1370 от 9 авг. 1960
г. предприятието преминава към ГНС - Варна. От 1 дек. 1961 г. се преобразува в ДИП
“Котва” - Варна. С Указ № 1126 на президиума на Народното събрание от 18 септ.
1969 г. ДИП “Котва” - Варна се преименува в Завод за нестандартно оборудване “Димитър Попов” - Варна.
Предмет на дейност: производство на отливки, резервни части, нестандартно оборудване за нуждите на корабостроенето и текстилната промишленост.
От 1 юли 1977 г. Заводът за нестандартно оборудване “Димитър Попов” - Варна
преминава към ЗКМ “Ст. Павлов” - Варна и прекратява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на завода
(1960 - 1962, 1967 - 1976).
Правилници за вътрешния ред на предприятието (1961, 1967 - 1976).
Протоколи от заседания на СС (1969 - 1976), на ТИС (1958 - 1976) и производствени
съвещания (1973).
Доклади и заповеди на директора за дейността на завода (1967 - 1976).
Годишни производствени отчети, за труда и фонд “Работна заплата”, себестойността
на продукцията и материално-техническото снабдяване (1960 - 1976).
Щатни разписания (1957, 1958, 1961, 1962, 1967 - 1977).
Наредба за организация на работната заплата и вътрешни правила за приложението и
(1972 - 1977).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1976).
АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД “ГЕОРГИ ГРИГОРОВ” - ВАРНА
Ф. 882, 284 а. е., 1950 - 1990 г.

Създаден е през 1950 г. съгласно ПМС № 2778 от 20 ноем. 1950 г.
Предмет на дейност: основни и средни ремонти на автомобили.
От 1 ян. 1975 г. заводът преминава към Автокомбинат - Варна и се обособява
като Централен авторемонтен сервиз. Под това наименование съществува до 31 дек.
1988 г. От 1 ян. 1989 г., на основание Заповед № 190 на СО “Автомобилен транспорт”
- гр. София от 21 май 1988 г., предприятието се преименува в Автомобилно предприятие към Технологичен автокомбинат - Варна. На 22 ноем. 1991 г. с решение на Варненския окръжен съд по фирмено дело № 8144/91 се регистрира като ЕООД “Автомобилни ремонти“ - Варна (ДВ, бр. 9/31 ян. 1992 г.). Предмет на дейност: ремонт на автомобили и агрегати.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на завода (1950 1974, 1982 - 1985).
Правилници за устройството и дейността на завода (1973, 1975, 1989).
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Протоколи от заседания на ДС, СС и ТИС (1952 - 1982).
Заповеди, доклади и информации на директора за дейността на завода (1957 - 1969,
1975 - 1990).
Годишни производствени отчети, за труда и фонд “Работна заплата”, себестойността
на продукцията и материално-техническото снабдяване (1951 - 1990).
Щатни разписания (1967 - 1979, 1981 - 1990).
Наредби за организация на работната заплата и правила за приложението им (1966 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1950 - 1986).
Обзори и анализи за охраната на труда (1961 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1950 - 1980).
Протоколи от заседания на профкомитета (1960 - 1989).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЗАВОД - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1383, 26 а. е., 1984 - 1989 г.

Създаден е през 1984 г. като поделение на Централния машиностроителен институт - гр. София. Предмет на дейност: производство на средства и съоръжения за преработка на промишлени отпадъци, смазочно-охлаждащи и закалочни технически средства и съоръжения.
Прекратява дейността си през 1989 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за създаване и ликвидиране на завода (1984 1989).
Правилник за вътрешния ред (1985).
Протоколи от заседания на СС (1986 - 1989) и от общи събрания на колектива (1986 1989).
Заповеди на директора за дейността на завода (1985 - 1989).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1987 - 1988).
Годишни производствени отчети (1986 - 1989).
Щатни разписания (1987 - 1988).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1988).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986 - 1988).
Годишни счетоводни отчети (1985 - 1989).
Протоколи от заседания на профкомитета (1986 - 1989).
ЗАВОД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ “ТОДОР ИЛИЕВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 958, 183 а. е., 1947 - 1995 г.

Води началото си от ДИП “Първи май” - гр. Провадия, създадено през 1947 г. на
базата на национализирана занаятчийска работилница. Претърпява няколко промени
в наименованието си:
ДИП “Първи май” - гр. Провадия (1947 - 1956) ;
Градски промишлен комбинат - гр. Провадия (1956 - 1958);
Окръжен промишлен комбинат - гр. Провадия (1958 - 1959;)
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Промкомбинат “Металообработване” - гр. Провадия (1960 - 1962);
Обединено ремонтно-машиностроително предприятие - гр. Провадия (1963 - 1965);
Завод за строителни и пътни машини - гр. Провадия (1966 - 1971);
Завод за електродомакински уреди “Тодор Илиев” - гр. Провадия (1972 - 1991);
“Перла - ЕЛЕКТРОДОМ” - гр. Провадия (1991);
ДФ “ЕЛЕКТРОДОМ” - гр. Провадия (1991 - 1992);
ЕООД “ЕЛДОМ - МИКС” - гр. Провадия (1992 - 1997);
ЕАД “ЕЛДОМ - МИКС” - гр. Провадия (1997 - ).
Предмет на дейност: до 1979 г. произвежда и обработва стоманени отливки, след
което произвежда и търгува с електродомакински уреди и резервни части за тях.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, разпореждания, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на
завода (1960 - 1967, 1972 - 1995).
Протоколи от заседания на ДС (1960 - 1967), СС (1976, 1984 - 1991) и УС (1991).
Доклади, обзори, информации и обяснителни записки от директора за дейността на
предприятието (1957 - 1977, 1986 - 1989).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1963 - 1967, 1973 - 1978, 1990).
Правилник за вътрешния трудов ред (1967).
Годишни производствени отчети, за труда и фонд “Работна заплата”, себестойността
на продукцията (1959 - 1976).
Щатни разписания (1959 - 1962, 1965, 1968 - 1976, 1991 - 1993).
Наредби за организация на работната заплата и правила за приложението им (1968 1979).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1959 - 1967, 1970 1975, 1992 - 1995).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1978, 1991 - 1995).
Главни книги (1947 - 1951).
Ревизионни актове (1959 - 1968).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1978).
ЗАВОД ЗА ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ - ПРОВАДИЯ
Ф. 1040, 179 а. е., 1968 - 1992 г.

Създаден е на 1 ян. 1968 г. на базата на ремонтно-техническа станция за селскостопански машини. Заводът за химическо машиностроене “Стоян Мураданларски“ гр. Провадия е поделение на Комбината за химическо машиностроене - гр. Хасково. От
1 юни 1978 г. Заводът за химическо машиностроене “Стоян Мураданларски“ - гр. Провадия се обединява със Завода за резервни части “Тодор Илиев“ - гр. Провадия. Заводът за химическо машиностроене - гр. Провадия е поделение на ДФ “Биотех“ - Варна. Със заповед № РД-17-110 на Министерството на индустрията, търговията и услугите от 28 юни 1991 г. и съгласно ПМС № 2 от 1989 г. се образува ДФ “Протех” - гр.
Провадия, която съгласно РМС № 30 от 1989 г. приема активите и пасивите на ДФ
“Биотех” - Варна, преустановяваща дейността си на 30 юни 1991 г. Варненският окръжен съд удостоверява, че на основание чл. 3, ал. 1 от Търговския закон вписва в
Регистър 1, том 6 по фирмено дело № 7237/1991 г. ЕООД под фирма “Протех“ - гр.
Провадия. Предмет на дейност: проектиране, производство на съдове, апарати, техно-
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логично оборудване и комплексни линии за химическата, биотехнологическата промишленост, топлофикацията и енергетиката, маркетинг, инженеринг, вътрешна и
външнотърговска дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на завода (1968 - 1982).
Наредби и правилници за вътрешния ред (1972, 1977).
Протоколи от заседания на СС (1980 - 1991).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1975 - 1992).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието и на служители до директора (1975 - 1982).
Годишни производствени отчети (1969 - 1982), за себестойността на продукцията,
труда и фонд “Работна заплата” (1968 - 1974, 1983 - 1989) и материално-техническото
снабдяване (1973 - 1982).
Заповеди, наредби и инструкции за заплащането на труда (1968 - 1982).
Щатни разписания (1968 - 1982).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968 - 1969, 1980 1982).
Информации и оценки за подобряване на качеството на продукцията (1976 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1982, 1984 - 1992).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЛОРМ” - ВАРНА
Ф. 281, 5 а. е., 1947 - 1949 г.

Създадено е на 23 дек. 1947 г. на базата на национализираното АД “Лорм” Варна. Предмет на дейност: производство на метални изделия, строителна железария
и обков.
На 1 авг. 1948 г. ДИП “Лорм” - Варна, се обединява с ДИП “Вулкан” - Варна и
прекратява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на предприятието (1947 - 1948).
Нарочен баланс на национализираното АД “Лорм” - Варна (1947).
Баланси (1947 - 1949).
Дневник (1947 - 1948).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “СТРУГ” - ВАРНА
Ф. 102, 22 а. е., 1947 - 1950 г.

Създадено е на 23 дек. 1947 г. на базата на национализираната фабрика “Струг”
- Варна. Предмет на дейност: производство на чугунени изделия.
През 1950 г. ДИП “Струг” - Варна се обединява с ДИП “Метал” - Варна и прекратява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на предприятието (1949).
Месечни и годишни производствени отчети (1948, 1949).
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Нарочен баланс за национализацията на фабрика “Струг” - Варна (1947).
Баланси (1948 - 1950).
Главни и спомагателни дневници и инвентарни книги (1947 - 1950).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОРОНА” - ВАРНА
Ф. 285, 7 а. е., 1947 - 1948 г.

Създадено е на 23 дек. 1947 г. на базата на национализираното ООД “Корона” Варна. Предмет на дейност: производство на дребни метални изделия.
С писмо № 16906 на Държавно индустриално обединение “Металообработване”
- гр. София, от 15 юли 1948 ДИП “Корона” - Варна прекратява своята дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1948).
Нарочен баланс за национализацията на ООД “Корона” - Варна (1947).
Главна и партидна книга (1948).
ДЪРЖАВНА ФАБРИКА “ПРЕСМЕТАЛ” - ВАРНА
Ф. 335, 7 а. е., 1947 - 1948 г.

Създадена е през 1938 г. Предмет на дейност: производство на пресови метални и
бакелитови изделия, доставка на суровини и материали в страната и чужбина.
На 23 дек. 1947 г. фабриката се национализира и се създава ДИП “Пресметал” Варна. През 1948 г. ДИП “Пресметал” - Варна се обединява с ДИП “Българска фабрика за копчета” - Варна, с което прекратява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Инструкции и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1947
- 1948).
Приключителни баланси (1947 - 1948).
Инвентарна, главна и касова книга (1947 - 1948).
ДЪРЖАВНА ФИРМА “БИОТЕХ“ - ВАРНА
Ф. 1397, 106 а. е., 1985 - 1991 г.

Създадена е като Научно-производствен стопански комбинат “Биотех” - Варна,
съгласно заповед № 90-10 на Министерството на машиностроенето от 6 март 1985 г.
Предмет на дейност: научни изследвания, проекто-конструкторска и развойна дейност в областта на биотехнологиите и биотехниката, разработване на технологии и
производство на оборудване за биотехнологическата промишленост със седалище във
Варна и базово предприятие - Институт по химическо машиностроене в гр. Девня. Към
новообразувания комбинат преминава и Машиностроителния завод “Ст. Мураданларски“ - гр. Провадия. Научно-производственият стопански комбинат “Биотех“ Варна е структурно поделение на корпорация “Биотехника“ - гр. Пловдив.
От 21 март 1986 г. е с наименование Комбинат “Биотех” - Варна. Предмет на
дейност: организация на научно-приложна, проекто-конструкторска, производстве-
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на, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на технологиите и оборудването за биотехнологичната и химическа промишленост, изработване
на технологично оборудване в областта на обкова и бита, производството на мебелен
и строителен обков. С Разпореждане № 3 на Министерството на машиностроенето от
16 ян. 1987 г. завод “Метал“ - Варна и базата за обков излизат от състава на СО
“Битово машиностроене“ - гр. Пловдив и преминават към СК “Биотех“ - Варна, в
чийто състав са: Завод за биомашиностроене - Варна, Биотехнически институт - Варна, База за техническо развитие - Варна, Завод за обков - гр. Дългопол, Малко предприятие за електроерозионни машини и инструменти - Варна. ДФ “Биотех“ - Варна се
създава с Решение № 30 на МС от 21 февр. 1989 г. с приоритетна дейност ангажиране
и насочване на научно-техническия потенциал за научно-изследователска дейност в
областта на биотехнологиите, усъвършенстване на структурата на производството и
разширяване на качествените технико-икономически параметри на произвежданата
продукция, изграждане на ефективен сервиз и сервизна мрежа. На 30 юни 1991 г. ДФ
“Биотех“ - Варна преустановява своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1958 1989). Протоколи от заседания на СС (1988), на УС (1989 - 1991). Правилник за устройството и дейността на комбината (1986 - 1989). Заповеди на директора за дейността на комбината (1985 - 1990).
Преписки за регистрация на ДФ “Биотех“ - Варна (1989 - 1990), с ОНС - Варна, и
Варненския окръжен съд за преобразуване на Научно-производствения стопански комплекс “Биотех“ в СК и ДФ (1985 - 1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987 - 1991). Щатни разписания (1989 - 1991).
Годишни счетоводни отчети (1988 - 1991).
Анализи, планове и информации за качеството на изделията (1986 - 1990). Протоколи
и договори за международно сътрудничество (1985 - 1990).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1988 - 1990).
ГРУПОВ ФОНД “КОРАБОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” - ВАРНА
Ф. 21, 1470 а. е., 1945 - 1990 г.

След 9 септ. 1944 г. корабостроителните АД “Кораловаг” и АД “Нептун” във
Варна, работещи с немски капитали, минават под контрола на Съюзната контролна
комисия, а на 15 авг. 1946 г. контролът се поема от СССР.
От 5 май 1948 г. към Държавната корабостроителница се присъединяват национализираните корабостроителни предприятия “Братя Филипови” - гр. София, кооперация “Нептун” и АД “Български кораб” - Варна, “Нов свят” и “ Живко Иванов” - гр.
Бургас.
Съгласно спогодба между правителствата на НРБ и СССР на 1 юли 1950 г. се
създава Съветско-българско паритетно корабостроително дружество “КОРБСО” Варна. В него от съветска страна влизат ККЗ “Кораловаг”, Корабостроителница за
железобетонни съдове “Нептун”, а от българска страна - КЗ “Георги Димитров”. На 1
окт. 1954 г. СССР безвъзмездно предава на НРБ своя дял от акциите си на “КОРБСО”.
Така се създава ККЗ “Георги Димитров” - Варна. От 1 юни 1963 г. от него се отделя
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кораборемонтът, който се обособява като предмет на дейност на самостоятелно предприятие.
В груповия фонд са включени:
АД “Кораловаг” (1945 - 1950);
Съветско-българско паритетно корабостроително дружество “КОРБСО” - ВАРНА (1950 - 1954);
ККЗ “Георги Димитров” - Варна (1947 - 1991).
Архивните фондове са много добре запазени.
Спогодба между НРБ и СССР за учредяване на “КОРБСО” - Варна (1950 - 1954). Устав
на “КОРБСО” - Варна (1950 - 1954). Схема на предприятията (1950 - 1954). Постановления
на НС за преименуване на заводите (1950 - 1954). ПМС за създаване на ККЗ “Георги Димитров” - Варна (1954).
Протоколи от заседания на УС и ДС и производствени конференции и съвещания
(1950 - 1954, 1981 - 1990). Заповеди на ръководството за производствената, финансовата и
плановата дейност (1950 - 1954, 1981 - 1990). Разпореждания, заповеди и преписки с висшестоящи органи за техническо наблюдение на строящите се кораби и шлепове (1950 - 1954),
за организация на вътрешния ред и структурата на предприятията (1980 - 1990). Справки за
отделяне на КЗ “Георги Димитров” - Варна, в самостоятелна фирма (1990).
Протоколи от заседанията на смесената българо-съветска комисия, за оценка на активите предавани като вноска за уставен капитал на “КОРБСО” - Варна (1950).
Правилник за работата на отдел “Технически контрол” към предприятията (1952 1953). Протоколи и решения на ТИС, заповеди за внедряване на рационализаторски предложения и изобретения (1951 - 1954, 1973 - 1990).
Доклади на ръководството до висшестоящи организации за производствената дейност
(1981 - 1990).
Кореспонденция с висшестоящи органи за конструктивна подготовка на производството, реконструкция и модернизация на заводите (1959 - 1970), по технологични въпроси
за строящи се кораби, доставка и внедряване нови машини и съоръжения (1983 - 1986).
Отчети, обзори и анализи за дейността на научно-техническите дружества в предприятията
(1981 - 1985).
Отчети за себестойността на продукцията (1976 - 1986 ), труда и фонд “Работна заплата” (1980 - 1990), изпълнение на плана за промишлената продукция, разпределяне на персонала по длъжности (1967 - 1974, 1981 - 1986).
Трудови норми в корабостроенето (1951 - 1952). Анализи и отчети за трудовите злополуки (1950 - 1954).
Щатни разписания (1950 - 1954, 1973 - 1980). Колективни трудови договори и отчети
за тяхното изпълнение (1950 - 1954, 1973 - 1974).
Годишни и тримесечни счетоводни отчети на дружеството и заводите (1950 - 1954,
1981 - 1990). Ликвидационен баланс при предаване на “КОРБСО” - Варна, на НРБ (1954).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1980 - 1990).
Спогодби между НРБ и СССР за доставка на кораби, плавателни средства и корабно
оборудване (1958 - 1970). Договори и преписки с Държавно техническо предприятие “Техноимпорт”, Външнотърговско обединение “Корабоимпекс” и чуждестранни фирми за доставка на танкери, товарни и пътнически кораби за ГДР, Чехословакия, Румъния, Полша,
СССР, Китай, Унгария, Норвегия (1968 - 1972), Англия (1970 - 1972), Швейцария (1970 1973) и Турция (1974).
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Протоколи от заседания на заводския профкомитет (1961 - 1981).
Снимки от строеж на кораби и тържества за спускане на кораби на вода (1966 - 1977).
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД “ОДЕСОС“ - ВАРНА
Ф. 1201, 396 а. е., 1963 - 1991 г.

Създаден е на 1 юли 1963 г. като специализирано кораборемонтно предприятие
към СО “Воден транспорт“ - Варна. Предмет на дейност: основни и текущи ремонти на
плавателни съдове. От 1983 до 1988 г. е поделение на СО “Воден транспорт“ - Варна, а
от 1990 г. - на БМФ - Варна. Съгласно решение на УС на БМФ - Варна от 25 окт. 1990 г.,
КРЗ “Одесос” - Варна става дъщерна фирма на БМФ - Варна. С фирмено дело № 9140
на Варненския окръжен съд от 6 дек. 1991 г. КРЗ “Одесос“ - Варна се обособява като
самостоятелно ЕООД.
Архивният фонд е добре запазен.
Доклади и информации от ръководството за дейността на предприятието (1964 - 1982,
1986 - 1990). Постановления и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на завода (1960 - 1969, 1974 - 1989). Заповеди на директора за производствената дейност (1963 1976, 1978 - 1982, 1986 - 1989). Правилник за вътрешния трудов ред (1968, 1971 - 1973,
1977, 1982, 1986 - 1991). Решения, протоколи и доклади на СС (1965 - 1967, 1972 - 1982,
1986 - 1991).
Годишни статистически отчети за произведената продукция (1968 - 1978 ) и разхода на
суровини (1964 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1963 - 1970, 1972 - 1981, 1984 - 1991). Ревизионни актове
(1967 - 1971, 1979 - 1981).
Наредби за организация на работната заплата (1962 - 1968, 1970 - 1978, 1982 - 1991).
Щатни разписания (1963 - 1991). Утвърдени трудови норми (1963 - 1969). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1977, 1983 - 1987).
Одобрени рационализаторски предложения (1962 - 1975). Протоколи от заседания на
ТИС (1963 - 1977, 1980 - 1982).
Протоколи от заседания на профкомитета (1968 - 1969, 1973 - 1982, 1986 - 1991).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “КОРАБОСТРОЕНЕ” - ВАРНА
Ф. 928, 2174 а. е., 1961 - 1991 г.

С ПМС № 22 от 13 февр. 1962 г. се създава Главна дирекция на корабостроителната и кораборемонтната промишленост - Варна. С ПМС № 17 от 26 март 1965 г. се
създава ДСО “Корабостроене и корабоплаване” - гр. София, на което е подчинена
дирекцията. С ПМС № 13 от 5 март 1968 г. се образува икономическа групировка
“Български търговски флот” към Министерството на транспорта със седалище в гр.
София, към което се обособява ДСО “Корабостроене” - Варна. В състава на обединението са включени: КЗ “Георги Димитров” - Варна, ККЗ “Иван Димитров” - гр. Русе,
ККЗ “Илия Бояджиев” - гр. Бургас, Корабостроително предприятие “Странджа” - гр.
Мичурин, Предприятие за корабни изделия “Ст. Павлов” - Варна, Предприятие за корабно машиностроене “Еню Марковски” - гр. Шумен, Предприятие за корабно машиностроене “Маяк” - гр. Нови пазар, Предприятие за корабна електротехника “Неделчо Камов” - гр. Търговище, ДТП “Корабоимпекс” - Варна и “Научноизследователски
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и проектно-конструкторски институт по корабостроене” - Варна. Предмет на дейност: проектиране и производство на кораби, корабно оборудване и търговия с кораби. От 6 апр. 1986 г. ДСО “Корабостроене“ - Варна се преобразува в Комбинат “Корабостроене“ - Варна. На основание РМС № 20 от 1987 г. Комбинат “Корабостроене“
- Варна става СО “Корабостроене“ - Варна. С Решение № 50 на МС от 30 март 1989 г.
се прекратява дейността на обединението и се образува ДФ “Корабостроене“ - Варна.
От 1 юли 1990 г. КЗ “Георги Димитров“ - Варна се обособява като дъщерна фирма под
името “Варненска корабостроителница“. Със заповед №РД-17-27 на Министерството
на индустрията, търговията и услугите от 7 юни 1991 г. се прекратява дейността на ДФ
“Корабостроене“ - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
ПМС за създаване на ДСО “Корабостроене” - Варна, справки и разпореждания за:
преминаване на предприятия към обединението (1968 - 1991), прекратяване на дейността на
икономическа групировка “Български морски флот” (1969), развитие на корабостроенето
(1968 - 1989).
Писма и информации до ЦК на БКП по въпроси, отнасящи се до корабостроенето в
България (1972). Докладна записка до ОК на БКП относно строителството на дизелови
двигатели за корабостроенето (1974).Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи
органи за отчитане на производството, труда и себестойността на продукцията, организацията и заплащането на труда (1960 - 1980).
Доклади на министъра на машиностроенето до МС за утвърждаване на комплексна
програма за развитие на корабостроенето в България (1975).
Концепции и информации за: създаване на предприятие за корабна електротехника
във Варна (1975), развитие на корабното машиностроене в България (1971 - 1972), специализация и концентрация на производството на резервни части за корабостроенето (1971).
Заповеди и разпореждания от ръководството на ДСО “Корабостроене” - Варна за
дейността на отрасъла (1967 - 1980). Протоколи и решения от проведени съвещания и
заседания на УС (1968 - 1991) и КС (1989 - 1990).
Устав и състав на УС на ДФ “Корабостроене” - Варна (1989).
Правилник за устройството и дейността на предприятието (1989).
Докладни записки на ръководството до МС за дейността на фирмата (1989 - 1990), на
специалисти от фирмата директор за дейността на поделенията (1990), от дейността на
Международната школа по фирмено управление - София, акционер в която е и ДФ “Корабостроене” - Варна (1990).
Протоколи, паметни записки, доклади и информации за резултатите от икономическото сътрудничество в СИВ (1963 - 1979), междуправителствени споразумения за икономическото и научно-техническо сътрудничество между правителствата и министерствата на
България и СССР, ГДР, Унгария, Полша, Чехословакия, Румъния, КНР, КНДР (1960 - 1969).
Спогодби, доклади, информации, докладни записки, справки и преписки за икономическото, научно-техническо и търговско сътрудничество в областта на корабостроенето
между България и фирми от Австрия, Англия, Белгия, САЩ, Япония, Италия, ГФР, Франция,
Бразилия, Холандия, Дания, Египет, Испания, Ирак, Перу, Норвегия и Швеция (1973 - 1988).
Заповеди, тематични планове, информации и справки за участието на СО “Корабостроене”
- Варна, в международни панаири и изложби (1977).
Наредби, указания и вътрешни правила за организация на работната заплата (1961 1990). Щатни разписания (1961 - 1990).
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Годишни счетоводни отчети на ДСО “Корабостроене” - Варна, и на предприятията
към него (1962 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976 - 1980).
ЕЛЕКТРОННОИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО КОРАБОСТРОЕНЕ - ВАРНА
Ф. 1230, 149 а. е., 1969 - 1983 г.

С ПМС № 27 от 1968 г. към ДСО “Корабостроене“ - Варна се създава Електронноизчислителен център. На основание заповед № 20 на ръководството на ДСО “Корабостроене“ - Варна от 18 дек. 1971 г., от 1 ян. 1972 г. центърът преминава към КЗ
“Георги Димитров“ - Варна. От 1 юли 1974 г. центърът функционира под наименованието Електронноизчислителен център по корабостроене - Варна. Предмет на дейност:
проектиране, внедряване и осигуряване на надеждно функциониране и развитие в отрасъл корабостроене, на интегрирани системи за автоматизиране на инженерния труд
за проектиране на кораби, хидродинамични изпитания на корабни модели, да обслужва предоставената му електронноизчислителна техника и обработва информацията
на отрасъла по основните направления, централизираните управленчески дейности и
поделенията на отрасъла, разположени на територията на Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления и заповеди от висшестоящи органи за дейността на центъра (1972 1983). Протоколи от заседанията на ДС (1976 - 1983) и СС (1976 - 1978).
Заповеди на директора за дейността на центъра (1972 - 1982).
Структура и статут на центъра (1975). Правилник за вътрешния трудов ред (1975).
Протоколи от заседания на ТИС (1979 - 1980).
Отчети за международното сътрудничество (1969 - 1983).
Годишни отчети за дейността на центъра (1970 - 1976, 1979 - 1984), труда и фонд
“Работна заплата” (1971 - 1979).
Щатни разписания (1970 - 1983). Вътрешни правила за организация на работната
заплата (1973 - 1978, 1982). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение
(1976, 1980, 1983).
Годишни счетоводни отчети (1972, 1979, 1982, 1983).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1971 - 1983).
ЗАВОД ЗА КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ - ВАРНА
Ф. 948, 409 а. е., 1962 - 1990 г.

Създаден е на 1 окт. 1962 г. съгласно ПМС № 126 от 6 авг. 1962 г. като ДИП за
стандартизирани корабни изделия - Варна. От 1964 г. до 1968 г. се именува “Предприятие за корабни изделия” - Варна. С разпореждане № 590 на Комитета за стопанска
координация от 16 дек. 1970 г. от 1 ян. 1971 г. предприятието се преименува в “Завод за
корабни изделия” - Варна. От 19 юли 1973 г. с разпореждане № 121 на ДСО “Корабостроене” - Варна се преименува на “Завод за корабно машиностроене” - Варна, като с
Указ № 2438 на Държавния съвет от 31 окт. 1974 г. получава името - ЗКМ “Стоян
Павлов” - Варна. През 1986 г. се преименува в Завод за корабно машиностроене и
корабна електроника “Стоян Павлов“ - Варна. Предмет на дейност: производство на
железобетонни и малотонажни кораби и корабни механизми и оборудване.
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Архивният фонд е добре запазен.
Летописна книга (1962 - 1973).
Окръжни, указания, инструкции, постановления и разпореждания от висшестоящите
органи за дейността на предприятието (1962 - 1979, 1983 - 1985).
Правилници и наредби за вътрешния трудов ред и задълженията на отделите и ръководните органи (1967, 1970, 1973 - 1975, 1977, 1978, 1980, 1981).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1963, 1964, 1969 - 1979, 1982 - 1990). Заповеди на
директора за дейността на завода (1975 - 1990).
Доклади, обзори, анализи и информации за изпълнение трудовите норми (1962 - 1969).
Преписки с висшестоящи органи за определяне на площадка и изграждане на предприятие за корабни изделия (1964 - 1970).
Отчети за изпълнение на плана за обекти наблюдавани от Комитета за стопанска координация (1970 - 1972).
Годишни счетоводни отчети (1962 - 1990). Ревизионни актове за извършени финансови
ревизии (1963 - 1972).
Наредби и вътрешни правила за организацията на работната заплата (1963 - 1988).
Щатни разписания (1962 - 1990). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1963 - 1987).
Годишни отчети и анализи за материално-техническото снабдяване, движението на
суровините и материалите (1963 - 1974, 1976 - 1990). Статистически отчети за разпределение на персонала по длъжност, пол и образование (1963 - 1967).
Анализи и справки за трудовите злополуки (1963 - 1985).
Одобрени рационализаторски предложения, заповеди за внедряване, експериментиране и изчисляване на икономическия ефект (1963 - 1965, 1975 - 1980, 1983 - 1990). Протоколи
от заседания на ТИС (1971 - 1977).
Протоколи от заседанията на профкомитета и от годишни отчетни конференции (1964
- 1986).
ЗАВОД ЗА КОРАБНО ОБЗАВЕЖДАНЕ - ПРОВАДИЯ
Ф. 1282, 113 а. е., 1976 - 1992 г.

Съгласно протокол № 6 на Секретариата на ЦК на БКП от 25 юли 1975 г., писмо
№ 15694 на Министерството на машиностроенето и металургията от 24 дек. 1975 г. и в
изпълнение на Заповед № 15 на ДСО “Корабостроене“ - Варна от 13 ян. 1976 г., на 20
ян. 1976 г. Промкомбинат по дървообработване - гр. Провадия влиза в състава на ДСО
“Корабостроене“ - Варна с променено наименование - ЗКО “Петко Шидеров“ - гр.
Провадия. Предмет на дейност: производство на пълно корабно обзавеждане.
Архивният фонд е частично запазен.
Указания, наредби и заповеди от висшестоящи органи за дейността на завода (1976 1979, 1981 - 1983).
Протокол за преминаване на Промкомбинат по дървообработване - гр. Провадия, към
ДСО “Корабостроене“ - Варна (1976).
Заповеди на директора за дейността на завода (1976 - 1990). Правилник за вътрешния
трудов ред (1978). Докладни записки от директора до висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1976 - 1981).
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Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1979 - 1980, 1984 - 1991).
Отчети за произведената продукция (1977 - 1980), броя на трудовите злополуки (1976
- 1980) и охраната на труда (1987 - 1992).
Щатни разписания (1976 - 1979). Колективни трудови договори и отчети за тяхното
изпълнение (1977 - 1978, 1980 - 1983). Вътрешни правила за организация на работната
заплата (1977 - 1979, 1983).
Годишни счетоводни отчети (1977 - 1984, 1986 - 1992).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1977 - 1983).

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
СТОПАНСКИ ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ “ДЕВНЯ” - ДЕВНЯ
Ф. 1202, 462 а. е., 1975 - 1991 г.

Създаден е на 1 юли 1974 г. към Министерството на химическата промишленост,
като ОСП “Базисхим” - гр. Девня. През същата година се преименува в ДСО “Девня”
- гр. Девня. От 18 дек. 1975 г. се преобразува в СХК “Девня” - гр. Девня. Предмет на
дейност: производство на минерални торове, калцинирана сода, продукти от сода и
хлор. От 16 ян. 1987 г. до 23 февр. 1989 г. е СО “Девня“ - гр. Девня. ДФ “Полихим” - гр.
Девня е създадена с решение № 30 на МС от 24 февр. 1989 г. С ПМС № 176 от 5 септ.
1991 г. за създаване на еднолични търговски дружества с държавно имущество ДФ
“Полихим“ - гр. Девня, прекратява своята дейност, като предава на новообразуваните
търговски дружества своите активи и пасиви, упоменати в ликвидационен протокол
от 29 ноем. 1991 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Постановления, разпореждания и решения на висшестоящи органи за дейността на
комбината (1974 - 1991). Доклади, информации, анализи и справки на ръководството за
резултатите от стопанската дейност (1975 - 1991).
Протоколи от заседания на СС (1981 - 1989), ДС (1982 - 1984, 1989 - 1991) и от
оперативни съвещания (1985 - 1988).
Правилник за устройството и дейността на СХК “Девня“ - гр. Девня (1980, 1988,
1990).
Годишни отчети за производствената дейност (1975 - 1991).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1976 - 1984, 1987 1989). Щатни разписания (1975 - 1977). Колективни трудови договори и отчети за тяхното
изпълнение (1976 - 1977, 1985 - 1986).
Указания, планове и обзори за: рационализаторската дейност (1976 - 1984), качеството на готовата продукция (1975 - 1977, 1986 - 1989), безопасността и хигиената на труда
(1975 - 1989), опазване на околната среда (1981, 1984, 1987 - 1991) и трудовите злополуки
(1976 - 1984).
Отчети, анализи и информации за резултатите от международното сътрудничество
(1982 - 1988).
Годишни счетоводни отчети (1975 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976 - 1987).
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Исторически бележки за развитието на химическата промишленост в Девненската низина (1979).
Снимки, отразяващи дейността, модернизацията и разширението на комплекса (1975 1990).
ДЪРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СОДА “КАРЛ МАРКС” - ДЕВНЯ
Ф. 617, 843 а. е., 1947 - 1993 г.

Създаден е на 30 юни 1948 г. съгласно ПМС № 32 от 1948 г. като ДИП “Държавен
содов завод” - с. Река Девня, към Министерството на индустрията и занаятите. Регистриран е пред Софийския областен съд, под фирмено дело № 180 - 48 - VI от 25 авг. 1948
г. Заводът е пуснат в действие на 29 авг. 1954 г. С разпореждане № 590 на Комитета за
стопанска координация при МС от 1965 г. се създава ХК “Карл Маркс” - гр. Девня,
като клон на ДСО “Тежка химическа промишленост” - гр. София. В края на 1975 г.,
след образуването на СХК “Девня” - гр. Девня, заводът за сода “Карл Маркс” - гр.
Девня, загубва юридическата си самостоятелност. Технологичен комбинат “Соди“ гр. Девня, се изгражда като поделение на ДФ “Полихим“ - гр. Девня, съгласно протокол № 2 на ДС от 8 юни 1989 г.Със заповед № 275 ДС на ДФ “Полихим” - гр. Девня, от
29 юни 1989 г. новосъздаденият Технологичен комбинат “Соди” - гр. Девня, се изгражда на базата на Завод за калцинирана сода и Завод за сода “Карл Маркс“ - гр. Девня,
като става техен правоприемник. Съгласно ПМС № 176 от 5 септ. 1991 г. Технологичен
комбинат “Соди“ - гр. Девня, прекратява своята дейност, като предава активите и
пасивите си на новообразуваното търговско дружество “Соди“ ООД - гр. Девня, упоменати в ликвидационен протокол от 29 ноем. 1991 г. Предмет на дейност: производство на калцинирана сода, хлор и хлорни производни, поливенилхлорид.
Архивният фонд е добре запазен.
Устав и правилници за устройството и вътрешния ред на предприятието (1948 - 1955,
1992).
Изложения, доклади, протоколи, таблици, скици и преписки за предварителни проучвания за строеж на содови заводи в с. Мирово, Провадийско, и с. Река Девня, Варненско, за
солеността на водата, геоложки структури, водоснабдяване, електроснабдяване и градоустройствения план на селищата към завода (1947 - 1957). Проекти, предложения и преписка с
фирма “Берима” - Париж, Франция, за строеж на инсталациите на завода (1948 - 1951).
Договор между СССР и България за строеж и комплексно оборудване на завода.
Заповеди, доклади и постановления от висшестоящи органи за разширението и модернизацията на завода (1960 - 1961, 1967 - 1968), подобряване на работата (1969 - 1973),
трудовата безопасност и хигиената на труда (1965 - 1967).
Доклади и информации на ръководството за: подобряване на трудовата дисциплина
(1958, 1970 - 1975), изпълнението на производствения план (1962 - 1968, 1971, 1973 - 1974,
1989 - 1990), качеството на продукцията (1960, 1965, 1967), асортимента и износа (1960,
1963 - 1969, 1990), осигуряването на суровини и материали (1962 - 1968, 1971 - 1975),
опазването на околната среда (1952 - 1957, 1967, 1972 - 1974). Доклади на специалисти,
участвали в международни симпозиуми, работни съвещания, проучване на новости в производството на соди в сродни предприятия в ГДР, ФРГ, Куба и Румъния (1956 - 1971).
Заповеди от ръководството на ДФ “Полихим” - гр. Девня, за изграждането на ТК “Соди”
- гр. Девня (1989 - 1991).
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Годишни отчети и анализи за: труда и фонд “Работна заплата” (1958 - 1975), себестойността на промишлената продукция (1960 - 1975), материално-техническото снабдяване
(1954 - 1969), капиталовложенията (1954 - 1963), въведените в експлоатация основни средства (1950 - 1957).
Сведения за: инсталираните производствени мощности и степента на тяхното използване (1957), състоянието на технологичния режим, автоматизацията и механизацията на
производството и неговата енергоемкост, проби и изпитания на уреди и инсталации (1954 1976).
Протоколи от заседания на ТИС (1959 - 1972).
Договори за спонсорство (1989 - 1991).
Щатни разписания (1958, 1960 - 1975, 1990 - 1993). Утвърдени трудови норми (1953 1968, 1970 - 1975). Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1954 1975, 1990 - 1993).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1975, 1988 - 1990). Ревизионни актове (1950 - 1958,
1960 - 1969, 1989 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1955 - 1975).
ДЪРЖАВЕН ЦИМЕНТОВ ЗАВОД - ДЕВНЯ
Ф. 708, 595 а. е., 1958 - 1984 г.

Строителството на ДЦЗ - с. Река Девня, Варненско започва през 1954 г. и завършва на 3 дек. 1958 г. Предмет на дейност: производство на портланд цимент, марка
“400“, “500“, и по “Британски стандарт“, варовик и чакъл за пътното строителство.
Заводът е към системата на Министерството на строителството и благоустройството,
пряко подчинен на ДСО “Циментова промишленост“.
Архивният фонд е много добре запазен.
Техническо и технологично описание на ДЦЗ - с. Река Девня, Варненско (1953).
Заповед на управление “Нерудни изкопаеми и строителни материали” - гр. София, за
учредяване на дирекция за строеж на завода (1954).
Постановления, указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността
на завода (1968, 1973 - 1984).
Устав и правилници за устройството на завода (1960, 1963).
Протоколи и решения от заседания на ДС (1958 - 1961, 1963 - 1968) и СС (1969 - 1984).
Доклади, рапорти и информации на директора до висшестоящи органи за дейността на
завода (1958 - 1962, 1974 - 1984). Заповеди и наредби на директора за организация на работата (1959 - 1961, 1968, 1973 - 1984).
Преписка с Комитета за технически прогрес за създаване на отдел “Технически прогрес и рационализации” и правилник за работа на отдела (1960). Годишни отчети, обзори и
справки за рационализаторската дейност на завода (1961 - 1972), износа на готова продукция (1961, 1962, 1965 - 1968).
Протоколи от заседания на ТИС (1959 - 1977, 1979 - 1984).
Наредби и заповеди от ръководството за охраната на труда (1958 - 1966, 1979 - 1984).
Информации за състоянието на техническата безопасност (1958 - 1962).
Отчети, справки и обяснителни записки за изпълнение на плана за общата промишлена
продукция (1959 - 1984), труда и фонд “Работна заплата” (1959 - 1984), себестойността на
продукция (1959 - 1978), броя на специалистите с висше, полувисше и средно образование,
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пол и специалности (1965 - 1968, 1971 - 1979).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1957 - 1977).
Щатни разписания (1958 - 1984). Протоколи и обяснителни записки за съставени
вътрешни трудови норми (1964 - 1965) и отчети за изпълнението на трудовите норми (1966
- 1968).
Годишни счетоводни отчети (1958 - 1968, 1971, 1972, 1974 - 1984).
Ревизионни актове (1960 - 1973).
Протоколи от делегатски отчетно-изборни делегатски събрания (1960) и заседания на
профкомитета (1962 - 1967, 1977 - 1981).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ВАРНА
Ф. 274, 360 а. е., 1944 - 1974 г.

Създадено е на базата на национализираното ООД “Дробинка” - Варна, което от
23 дек. 1947 г. се преименува в ДИП “Дробинка” - Варна. С писмо № 2719 на Президиума на НС от 11 апр. 1950 г., предприятието се преименува на ДИП “Васил Левски” Варна. Със заповед № 1856 на Министерството на промишлеността от 15 ноем. 1950 г.
към предприятието преминава ДИП “Амонал” - Варна. Съгласно ПМС № 509 от 1970
г. от 1 ян. 1971 г. към ДИП “Васил Левски” - Варна преминава и Химическа трудовопроизводителна кооперация “Устрем” - Варна. На 1 ян. 1975 г. предприятието преустановява своята дейност, като основните му производства се прехвърлят към Оловноцинковия завод в гр. Кърджали. Предмет на дейност: производство на оловна глеч,
миниум, флус и цинквайс.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, указания, инструкции и кореспонденция с висшестоящи органи организационни и производствени въпроси (1948 - 1951, 1968 - 1970).
Устав (1951).
Протоколи за национализирането на ООД “Дробинка” - Варна, преписка с АД “Амонал” - Варна, за предаване на основните средства на ДИП “В. Левски” - Варна (1947 - 1950).
Правилник за устройството и дейността на ДИП “В. Левски” - Варна (1963 - 1968).
Докладна записка на ГК на БКП - Варна, и ОК за ДНК - Варна, за преместване на
предприятието като поделение на Оловно-цинковия завод - гр. Кърджали (1974).
Протоколи и материалите от заседания на ДС и СС (1954 - 1959, 1962 - 1974). Доклади
и информации от ръководството за дейността на предприятието (1953 - 1959, 1962, 1963,
1965, 1967 - 1973).
Годишни производствени отчети и обзори (1948 - 1973), за труда и фонд “Работна
заплата” (1950 - 1973), себестойността на продукцията (1952 - 1973), материално-техническото снабдяване (1954 - 1974), износа на продукция (1950 - 1972).
Щатни разписания (1949 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1952 - 1974). Трудови
норми и разценки, отчети и сведения за тяхното изпълнение (1950 - 1964). Наредби и вътрешни
правила за организация на работната заплата (1968 - 1972).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1950 - 1974). Ревизионни актове (1950 - 1973).
Информации и справки за: състоянието на технологичния режим, внедряването на
нови производства, качеството на продукцията, производствените мощности (1955 - 1972).
Протоколи от заседания на ТИС (1951 - 1973) и профкомитета (1968 - 1974).
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Снимки на ДИП “Амонал” - Варна (1952), и ДИП “В. Левски” - Варна (1961 - 1968).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ АМОНАЛ “ - ВАРНА
Ф. 273, 78 а. е., 1947 - 1950 г.

Създадено е на базата на национализираното АД “Амонал” - Варна. Със заповед
№ 1856 на Министерството на промишлеността от 15 февр. 1950 г. от 31 дек. 1950 г.
предприятието преминава като цех към ДИП “Васил Левски” - Варна. Предмет на
дейност: производство на експлозиви.
Архивният фонд е частично запазен.
Нарочен баланс и описи за национализирането на АД “Амонал” - Варна (1947).
Окръжни и преписки с висшестоящи органи за определяне на производството и разпределение на продукцията (1947 - 1949).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1947 - 1949).
Месечни и тримесечни отчети за: изпълнение на производствения план, движението на
основните и спомагателните средства, изразходваното гориво и електроенергия, изпълнението на трудовите норми (1947 - 1950).
Годишен счетоводен отчет (1949).
ДЪРЖАВЕН МИНЕН СОЛОДОБИВЕН ЗАВОД “ВАСИЛ КОЛАРОВ” - гара
ВАСИЛ КОЛАРОВ
Ф. 568, 72 а. е., 1943 - 1958 г.

Създадено е през 1943 г. На 31 март 1958 г. се обединява с Държавен завод за сода
“Карл Маркс” - гр. Девня. Предмет на дейност: производство на сол.
Архивният фонд е частично запазен.
Доклад на Върховния стопански съвет за изработване на законопроект за създаването
на Провадийски солни концесии (1944).
Протоколи и изложения за вноските на участниците (1943 - 1946).
Доклади и протоколи от заседания на УС и ДС и от общи годишни събрания (1943 1948).
Годишни отчети за производството на сол, себестойността на продукцията, изпълнението на трудовите норми, производителността на труда (1948 - 1957).
Щатно разписание (1954).
Годишни счетоводни отчети, инвентарни карнетки, счетоводни партидни книги и ревизионни актове (1943 - 1957).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВИНКИС” - ДЕВНЯ
Ф. 658, 87 а. е., 1948 - 1956 г.

Създадено е през 1929 г. като АД “Братя Теневи” - с. Река Девня (дн. гр. Девня),
Варненско. През 1947 г. се национализира с наименование ДИП “Бивше братя Теневи”
- с. Река Девня, Варненско. През 1948 г. се преименува в ДИП “Винкис” - с. Река Девня,
Варненско. От 30 юни 1956 г. преминава към Държавен завод за сода “Карл Маркс” с. Река Девня, Варненско. Предмет на дейност: производство на винена киселина и сода
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бикарбонат.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за производството, снабдяването със суровини и съхраняването на готовата продукция (1950 - 1956).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни предприятия за реализация на готовата продукция (1950 - 1956).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1953 - 1955).
Указания на ръководството за организация на: издръжката на производството (1954),
труда, печалбата и фонд “Работна заплата” (1950 - 1955).
Тримесечни и годишни отчета за труда и себестойността на продукцията, печалбата,
производствения щат, движението на суровини и материали (1952 - 1956).
Месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни счетоводни отчети (1948 - 1955).
Описи и протоколи за прехвърлянето на ДИП “Винкис” - с. Река Девня, Варненско,
към Държавен завод за сода “Карл Маркс” - с. Река Девня, Варненско (1956).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “БАГРА” - ВАРНА
Ф. 691, 290 а. е., 1948 - 1990 г.

Създадено е през 1948 г. На 31 дек. 1952 г. преминава към СП “Градски промкомбинат” - Варна. През 1962 г. от промкомбинат “Атанас Александров-Герчо” - Варна се
отделят цеховете за химическо чистене и боядисване и пералното стопанство на СП
“Комунални услуги” - Варна, и се създава Градски промкомбинат “Багра” - Варна. От
12 февр. 1971 г. се преименува в Предприятие за химическо чистене и пране “Багра” Варна. С Решение на Варненския окръжен съд от 30 авг. 1989 г. предприятието се
регистрира като фабрика “Багра“ към ДФ “Лазур“ - Варна. На заседание на УС на ДФ
“Лазур“ - Варна от 13 септ. 1990 г. и на основание решение на Общото събрание на
колектива на фабрика “Багра“ - Варна, проведено на 23 апр. 1990 г., се прекратява
дейността на фабрика “Багра“ - Варна, считано от 1 септ. 1990 г., като поделение на ДФ
“Лазур“ - Варна, и се образува самостоятелна фирма със същото наименование и седалище. Този акт се потвърждава и с Решение № 9 на Министерството на търговията и
услугите за образуване на фирма с държавно имущество и наименование “Багра“ Варна и ПМС № 36 от 10 апр. 1990 г. (ДВ, бр. 33/1990 г.) Предмет на дейност: пране,
чистене и боядисване на тъкани и кожи.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния ред (1960 - 1989).
Окръжни, инструкции, разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1947 - 1949, 1966 - 1974, 1976 - 1979, 1986 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1967 - 1979, 1982 - 1990).
Протоколи от заседания на СС (1979 - 1990). Доклади, информации, справки и анализи за
изпълнение на производствения план и подобряване на качеството на обслужването (1973,
1976 - 1990).
Годишни отчети за: производството, себестойността на промишлената продукция, труда
и фонд “Работна заплата”, трудовите норми (1951 - 1954, 1966 - 1990), разхода на суровини
(1967 - 1975).
Правила за организация на работната заплата (1976 - 1978, 1989 - 1990). Щатни разпи-

113

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
сания (1952 - 1954, 1966 - 1967, 1975 - 1979, 1985 - 1990). Колективни трудови договори и
отчети за тяхното изпълнение (1950 - 1952, 1968 - 1970, 1973 - 1974, 1979, 1983 - 1990).
Протоколи от заседания на ТИС (1961 - 1980). Инструкции за обслужване на машини
и съоръжения (1951 - 1952, 1967 - 1974, 1978 - 1979).
Доклади за качеството на продукцията (1967 - 1974, 1976 - 1979, 1981 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1980). Ревизионни актове (1973 - 1981).
Протоколи от заседания на профкомитета (1951 - 1953, 1970 - 1974, 1976 - 1981, 1986
- 1990).
ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛАСТМАСИ “ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА”
- ВАРНА
Ф. 953, 214 а. е., 1965 - 1975 г.

Създадена е на 1 ян. 1966 г. на базата на цеха за пластмаси при Промкомбинат за
пластмасови изделия “Одесос” - Варна. От 1 ян. 1970 г. промкомбинатът преминава на
подчинение на ДСО “Пластмаси и каучук” - гр. София и се преименува във фабрика
“Жечка Карамфилова” - Варна. Съгласно решение на ДСО “Пластмасови изделия” гр. София от 25 апр. 1975 г., фабриката прекратява своята дейност и предава основните си средства на завод “Пластхим” - гр. Тервел.
Архивният фонд е много добре запазен.
Решения на ГНС - Варна, и ОНС - Варна, за създаване на промкомбината (1966). Докладни записки до ГК на БКП - Варна, за определяне на името на предприятието, биографични бележки за патрона - Жечка Карамфилова (1963 - 1970).
Устав и правилници за устройството и дейността на предприятието (1966 - 1971).
Протоколи и решения от заседания на ДС и СС (1966 - 1975).
Доклади на директора на до висшестоящи органи за развитието на пластмасопреработвателната промишленост във Варненски окръг (1965 - 1970).
Кореспонденция с висшестоящи органи по организационно-производствени въпроси
(1966 - 1973).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1973).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1965 - 1975).
Щатни разписания (1966 - 1974).
Отчети за материално-техническото снабдяване (1967 - 1973) и качеството на готовата
продукция (1970).
Доклади, информации и справки за квалификацията на кадрите (1966 - 1974).
Протоколи от заседания на ТИС (1970 - 1974).
Технологична документация на изработвани изделия (1966 - 1973).
Анализи за състоянието на охраната на труда (1967 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1975).
Протоколи от заседания на профкомитета (1966 - 1975).
Снимки на артикули, произведени във фабриката (1965 - 1970).
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ “УСПЕХ” - ВАРНА
Ф. 759, 205 а. е., 1958 - 1983 г.

Създадено е на 1 март 1956 г., като се регистрира при Варненския окръжен съд с
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определение № 1 от 26 март 1956 г. с цел да осигурява работа на слепи и трудоустроени
граждани.
Съгласно ПМС № 269 от 21 дек. 1959 г. отделните клонове в страната се обособяват в самостоятелни предприятия под ръководството на Съюза на слепите в България. Предмет на дейност: производство на пластмасови изделия и електроматериали.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за изпълнение на производствените програми и разширение на стопанската дейност (1958, 1964 1976, 1978 - 1982). Наредба за внедряване на нови производства (1967).
Протоколи от заседания на ДС (1961 - 1963, 1968, 1970 - 1983) и Стопанския комитет
(1978 - 1983).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1977 - 1983).
Годишни отчети за изпълнение на производствените програми (1959 - 1964, 1968 1983).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1967 - 1983).
Щатни разписания (1968 - 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1961, 1962, 1964, 1966,
1972 - 1983). Годишни и еднократни статистически отчети за промишлената продукция и
разпределението на персонала по образование (1967 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1958 - 1966, 1970 - 1983).
Протоколи от заседания на ТИС, обзори, отчети и доклади за рационализаторската
дейност (1969 - 1976).
Номенклатури на произвеждани артикули (1962 - 1974). Обзори за качеството на готовата продукция (1973 - 1976, 1979 - 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1964 - 1983).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “СТОЙКО ИВАНОВ ПЕЕВ”
- БЕЛОСЛАВ
Ф. 55, 718 а. е., 1949 - 1991 г.

През 1947 г. “Първа българска стъкларска фабрика” АД - с. Белослав (дн. гр.),
Варненско се национализира и се преименува в ДИП “Стойко Иванов Пеев” - с. Белослав, Варненско. През 1963 г. се преименува в Държавен стъкларски завод, а от 1969 г.
- в Стъкларски завод “Стойко Иванов Пеев” - гр. Белослав, Варненско. С Решение №
35 на МС от 10 март 1989 г. предприятието се преобразува в ДФ “Белопал“ - гр. Белослав, Варненско. Варненският окръжен съд вписва в регистъра за държавни и общински фирми и фирми на обществени организации под № 3 от 23 март 1989 г. ДФ “Белопал“ със седалище гр. Белослав, Варненско (ДВ, бр. 27/7 апр. 1989 г.). Предмет на дейност: производство на плоско и техническо стъкло, консервни буркани, медицинска,
парфюмерийна, домакинска и огнеупорна стъклария.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, разпореждания и заповеди на висшестоящи органи по организационно - производствени въпроси (1964 - 1968, 1980 - 1988).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1960 - 1962, 1964 - 1970, 1975 - 1991), на пълномощниците (1986 - 1991), ТИС (1950 - 1991).
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Доклади, обзори, информации и отчети на директора за дейността на предприятието
(1959 - 1968, 1974 - 1989). Комплексни анализи на производствено - финансовата дейност
(1960 - 1962) и организацията на управлението (1967, 1979).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1949 - 1956, 1963 - 1968, 1975
- 1990). Правилници за вътрешния ред (1963, 1972, 1989).
Протоколи и решения на: производствения комитет (1965 - 1968), техническия съвет
(1963 - 1968), художествения съвет (1966 - 1967). Технико-икономически показатели при
производството на консервни буркани, порцелан и плоско стъкло (1960, 1961). Технология
на: стъклопроизводство (1963, 1972 - 1979), домакински порцелан (1963), пенецелинови
флакони (1963).
Разходни норми и обяснителни записки за производство на стъкларски изделия, употребени суровини, горива, електроенергия и спомагателни материали (1969 - 1974, 1976 1978, 1981 - 1991).
Отчети и доклади за развитието на рационализаторската дейност (1950 - 1957, 1960 1991) и качеството на продукцията (1960 - 1962, 1965 - 1988).
Вътрешни правила и наредби за организация на работната заплата (1969 - 1979, 1985 1988).
Трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1951 - 1974).
Щатни разписания (1961 - 1974, 1986 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1949 - 1979).
Годишни производствени отчети (1952 - 1974, 1976 - 1989), за износа на продукция
(1956 - 1969, 1977 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1949 - 1974, 1976 - 1992). Ревизионни актове (1952 - 1967,
1978 - 1980).
Кореспонденция и договори с износни централи за износ на продукция за Англия,
Белгия, Етиопия, Ирак, Йордания, Кипър, Ливан, САЩ, Тунис (1963 - 1966), Албания, ГДР,
Полша, Унгария и СССР (1963 - 1966, 1975 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета и отчетно-изборни конференции (1961 1979, 1989).
Снимки на самодейни колективи към предприятието (1967).
Снимки от живота на патрона на завода Стойко Иванов Пеев (1930 - 1940).
ОБЕДИНЕНИ ЗАВОДИ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРНА
Ф. 869, 326 а. е., 1960 - 1985 г.

Създаден е на 1 ян. 1960 г. като ДИП “Керамични изделия” - Варна. От 1 ян. 1971
г. предприятието се преименува в Обединени заводи за строителни материали - Варна.
Прекратява своята дейност на 1 апр. 1985 г. и се разделя на Завод за изолационни
материали - с. Крумово, Варненско, Държавен керамичен завод “Гроздьо Желев” - с.
Нова Шипка, Варненско и Държавен керамичен завод - с. Разделна, Варненско. Предмет на дейност: производство на тухли, керемиди, капаци за покриви и керамзит.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповед на Министерството на строежите за прекратяване на дейността на обединени
заводи за строителни материали - Варна (1985).
Правилник за вътрешния трудов ред и длъжностна характеристика на службите (1967,
1974).
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Протоколи от заседания на ДС и СС (1960 - 1976, 1978 - 1985). Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1963 - 1966, 1977 - 1984). Доклади, информации и
справки по производствени и организационни въпроси (1963 - 1984).
Кореспонденция с висшестоящи органи за изготвяне на проекти, строителство и въвеждане в действие на нови мощности (1972 - 1975, 1979 - 1983).
Годишни отчети, справки и анализи за: изпълнение на производствената програма (1957
- 1973), себестойността на продукцията, труда и фонд “Работна заплата”, капиталовложенията, пласмента (1960 - 1967) и качеството на готовата продукция (1962 - 1966, 1980 - 1984).
Трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1960 - 1968). Наредби и вътрешни
правила за организация на работната заплата (1969, 1971, 1974, 1976, 1978 - 1982).
Щатни разписания (1960 - 1983). Колективни трудови договори и отчети за тяхното
изпълнение (1960 - 1976, 1980 - 1983).
Задания за реконструкция и модернизация на производствени мощности (1960 - 1975,
1980 - 1984).
Протоколи от заседания на ТИС (1960 - 1966, 1968 - 1972, 1977 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1968 - 1977, 1980 - 1984). Ревизионни актове (1960 - 1966,
1979 - 1981).
Отчети за трудовите злополуки (1960 - 1966) и охраната на труда (1967 - 1974, 1977 1984).
Протоколи от заседания на профкомитета, годишни отчетни събрания и конференции
(1960 - 1966, 1968 - 1976, 1981 - 1985).
ПРОИЗВОДСТВЕН КЛОН “КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” - ВАРНА
Ф. 798, 234 а. е., 1953 - 1990 г.

Създаден е на 1 февр. 1953 г. с наименование ДИП “Добрева чука” - с. Белослав
(дн. гр.), Варненско. От 1 апр. 1957 г. се преименува в ДИП “Каменни кариери” - с.
Белослав, Варненско, а от 1 ян. 1960 г. - в ДИП “Строителни материали и вародобив” с. Белослав, Варненско. От 1975 г. е производствен клон “Кариерни материали” - Варна, а от 1976 г. - предприятие “Инертни материали” - Варна. Предмет на дейност: добив
на инертни материали - камък, чакъл и пясък.
Архивният фонд е добре запазен.
Исторически бележки и справки по създаване и експлоатация на кариерите във Варненския край (1964 - 1980).
Кореспонденция с висшестоящи органи за регистрацията на предприятието (1957 1960). Устройствен правилник (1974).
Протоколи от заседанията на ДС (1956 - 1962) и СС (1973 - 1976, 1982 - 1990). Доклади, информации и справки за дейността на предприятието (1958 - 1979).
Заповеди от висшестоящи органи (1981 - 1990) и от директора (1981 - 1989) за дейността на предприятието.
Годишни отчети, справки и информации за: изпълнение на производствената програма
(1954 - 1961, 1971 - 1980, 1982 - 1990), труда и фонд работната заплата, себестойността на
продукцията (1960 - 1989).
Одобрени трудови норми (1964 - 1980). Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981 - 1989). Щатни разписания (1953 - 1990). Колективни трудови договори и
отчети за тяхното изпълнение (1958 - 1961, 1977 - 1979, 1981 - 1984),
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Годишни счетоводни отчети (1954 - 1962, 1967 - 1991). Ревизионни актове (1956 1979).
Отчети и анализи за трудовите злополуки (1963 - 1991).
Протоколи от заседания на ТИС (1978 - 1979).
“КЕРАМЗИТ“ - ЕООД - с. КРУМОВО
Ф. 1441, 76 а. е., 1972 - 1995 г.

Създадено е през 1972 г. с наименованието Керамзитов цех - с. Крумово, Варненско. Предмет на дейност: производство на керамзитов чакъл. През 1981 г. цехът прераства в Керамзитов завод - с. Крумово, Варненско. Със заповед № РД-14/02-299 на
Министерството на строителството от 5 апр. 1985 г. се ликвидира Обединеният завод
за строителни материали - Варна и дейността му се поема от Завода за керамзит - с.
Крумово, Варненско и Керамичния завод - с. Разделна, Варненско. Заводът в с. Крумово се преименува в Завод за изолационни материали. На 15 юни 1989 г. заводът се
закрива, като дейността му се поема от ДФ “Изомат” - гр. София. Съгласно решение
на Варненския окръжен съд по фирмено дело № 7630 от 6 ноем. 1991 г. (ДВ, бр. 97/26
ноем. 1991 г.) се регистрира ЕООД “Керамзит“ със седалище в с. Крумово, Варненско.
Предмет на дейност: производство на керамзитов чакъл и керамзитобетонови изделия. “Керамзит” ЕООД - с. Крумово, Варненско, се ликвидира на 20 ян. 1995 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Разделителен протокол между Обединени заводи за строителни материали - Варна, и
Керамзитов завод - с. Крумово, Варненско (1988).
Препис-извлечение от решението на Софийския градски съд за закриване на завода и
поемане на дейността му от ДФ “Изомат“ - гр. София (1989).
Удостоверение от Варненския окръжен съд за регистриране на ЕООД “Керамзит“ - с.
Крумово, Варненско (1991).
Разделителен протокол между фирма “Керамзит“ - с. Крумово, Варненско и ДФ “Изомат“ - гр. София (1991).
Протоколи и решения от висшестоящи организации за дейността на завода (1990 1995), от заседания на СС (1987 - 1991).
Доклади и докладни записки (1986, 1992) и заповеди (1985, 1991) на ръководството за
дейността на завода.
Справки за изпълнение на производствения план (1985 - 1989).
Годишни статистически отчети за суровините и материалите (1980, 1988 - 1989), персонала (1986, 1987, 1990).
Годишни счетоводни отчети (1985 - 1995). Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986 - 1990). Щатни разписания (1984 - 1993).
Правилници и инструкции за безопасността на труда (1969 - 1995) и опазването на
околната среда (1986 - 1988, 1993).
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ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВЕН ДЪРВООБРАБОТВАЩ ЗАВОД “ТИЧА” - ГЕОРГИ ТРАЙКОВ (дн.
гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 458, 412 а. е., 1945 - 1990 г.

Създаден е през 1922 г. като Трудово горско стопанство “Гениш ада Лонгоза” - с.
Долен чифлик (дн. гр. Долни чифлик), Варненско. Предмет на дейност: производство на
траверси, греди, паркет и фурнир. През 1925 г. приема наименованието Трудово горско
стопанство “Тича” - с. Долен чифлик, Варненско, а през 1951 г. - Държавен дървообработващ завод “Тича” - с. Долен чифлик, Варненско. От 1973 г. до 31 дек. 1977 г. е
Държавен дървообработващ завод “Тича“ - гр. Георги Трайков (дн. гр. Долни чифлик),
Варненско, а от 1 ян. 1978 г. е Дървообработващ завод “Тича“ - гр. Георги Трайков,
Варненско.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на завода
(1952 - 1990).
Правилник за вътрешния ред (1962). Протоколи от заседанията на ДС (1951 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на завода (1978 - 1990).
Доклади, обзори и информации на ръководството за изпълнение на производствения и
пласментния план и организационно-технически мероприятия (1956 - 1962, 1972 - 1977,
1984 - 1988).
Годишен отчет за дейността на стопанството (1946 - 1948). Статистически отчети за
персонала и фонд “Работна заплата” (1963 - 1990), постъпленията и разхода на суровини,
материали и електроенергия за производствени цели (1971 - 1978).
Правилници, анализи и отчети за организацията на труда и работната заплата (1956 1970, 1982, 1985 - 1989). Одобрени трудови норми и отчети за изпълнението им (1952 1970).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1951 - 1962, 1973 1987).
Щатни разписания (1979 - 1989).
Протоколи от заседания на ТИС (1959 - 1964, 1968 - 1977, 1980 - 1987). Отчети за
дейността на научно-техническото дружество при завода (1976 - 1978, 1982 - 1990).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1946, 1949, 1954 - 1990).
Ревизионни актове (1959 - 1973).
Протоколи от заседания на профкомитета (1960 - 1984).
ПРИМОРСКИ РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 430, 24 а. е., 1944 - 1955 г.

Създаден е на 10 ноем. 1935 г. Предмет на дейност: да организира и направлява
дейността на трудово-производителните горски кооперации в района за правилно използване на сечищата от горите и обща продажба на произведеното. През 1947 г. се
обединява с Районния съюз на земеделските кооперации във Варна и образуват Районен кооперативен съюз - Варна.
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Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на УС и КС (1945 - 1947), от общи годишни събрания (1944 1947).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни организации за производството и
реализирането на готовата продукция (1943 - 1949).
Годишни отчетни доклади за дейността на съюза (1945 - 1946).
Дневник - главна книга (1945 - 1947).
Ревизионни актове (1945 - 1947).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И МЕЛНИЦИ” ПРОВАДИЯ
Ф. 725, 63 а. е., 1960 - 1975 г.

Създаден е след национализацията на няколко дървообработващи работилници
като ДИП “9 септември” - гр. Провадия. През 1954 г. приема наименованието Промкомбинат “Дървообработване и мелници” - гр. Провадия, а през 1961 г. мелниците
преминават към “Зърнени храни” - Варна. През 1975 г. преминава към новосъздадения Завод за корабно обзавеждане “Петко Шиндеров” - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Правилник за вътрешния ред (1975).
Окръжни, указания и заповеди на висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1969 - 1975).
Протоколи от делегатски събрания (1971 - 1974) и от заседания на Стопанския комитет (1971 - 1975).
Доклади и информации от директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1974 - 1976).
Наредба за организацията на вътрешностопанската сметка (1972).
Заповеди на директора за дейността на промкомбината (1970 - 1975).
Производствени отчети (1960 - 1964 , 1971 - 1973).
Наредба за организация на работната заплата (1968).
Щатни разписания (1961 - 1964, 1970 - 1973). Колективни трудови договори и отчети
за тяхното изпълнение (1966 - 1971).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1960 - 1976).
Протоколи от заседания на профкомитета (1968 - 1973).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “САВА ГАНЧЕВ” - ВАРНА
Ф. 680, 141 а. е., 1959 - 1982 г.

Създадено е с протоколно решение № 6 на ГНС - Варна от 1 юли 1959. Предмет на
дейност: производство на мебели и дограма.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, указания и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1973 - 1974).
Правилник за устройството и вътрешния ред (1972 - 1974).
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Доклади и информации на Стопанския комитет за производствената дейност на предприятието (1980, 1981).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1968 - 1972, 1982).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1973 - 1982). Наредба за организацията на вътрешнозаводската стопанска сметка (1973).
Докладни записки на директора до висшестоящи организации (1972 - 1974, 1981 1982).
Докладни записки от началници на отдели до директора за дейността на предприятието
(1971 - 1977).
Годишни отчети на труда, фонд “Работна заплата” и качеството на промишлената продукция (1961 - 1981).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1973).
Одобрени трудови норми (1964 - 1972). Наредба и вътрешни правила за организация
на работната заплата (1965 - 1977),
Щатни разписания (1966 - 1976, 1980).
Протоколи от заседания на ТИС (1963 - 1965). Отчети и решения за внедряване на
рационализаторски предложения (1963 - 1970, 1977 - 1982), за дейността на научно-техническото дружество (1981).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1959 - 1982).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972 - 1974).
УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТРУД” - ВАРНА
Ф. 674, 201 а. е., 1950 - 1979 г.

Създадено е на 1 ян. 1950 г. с цел да се обучават и получат професия преболедували и бавноразвиващи се деца от Северна България. Курсът е двегодишен и са застъпени специалностите: мебелно производство, килимарство, шивачество, тапицерство и
плетачество.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и кореспонденция с висшестоящи органи за производствената и
учебно-възпитателната дейност на предприятието (1963, 1964, 1977).
Протоколи от заседания на ДС (1954 - 1962) и Педагогическия съвет (1957 - 1959, 1969
- 1979).
Годишни доклади, обзори и информации за дейността на предприятието (1955 - 1963,
1977 - 1979). Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1976 - 1979).
Годишни отчети за учебно-възпитателната дейност (1965 - 1979).
Доклади и информации за трудово-професионалната и социалната адаптация на обучаващите се (1970, 1977 - 1979).
Наредба и вътрешни правила за организация на работната заплата (1973 - 1979).
Одобрени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1952 - 1956, 1965 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1958 - 1979).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1950 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета (1973 - 1979).
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СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ГРАДСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ
“ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” - ВАРНА
Ф. 569, 403 а. е., 1955 - 1993 г.

Създадено е на 1 ян. 1955 г. като СП “Градски промкомбинат за дървообработване и строителни материали” - Варна. През 1959 г. приема наименованието Промкомбинат “Атанас Александров- Герчо” - Варна. През 1980 г., след обединението с ТПК “Облекло” - Варна, се преименува в ТПК “Атанас Александров-Герчо” - Варна. Предмет на
дейност: текстилно производство, бродерия, производство на шивашка конфекция,
обувки и дървообработване.
Архивният фонд е добре запазен.
Уставна преписка с висшестоящи органи , придружена с протоколи за структурни
промени в предприятието (1955 - 1960).
Постановления, наредби и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1955 - 1979).
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1967 - 1972). Протоколи
от заседания на ДС (1960 - 1970) и Стопанския комитет (1971 - 1980).
Докладни записки до висшестоящи органи (1967 - 1979) и заповеди на директора за
дейността на предприятието (1955 - 1958, 1966 - 1979).
Отчетни доклади, обзори и информации за производствената дейност (1955 - 1980), за
промишлената продукция, труда и фонд “Работна заплата” (1955 - 1976).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1967 - 1979). Одобрени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1959 - 1976).
Щатни разписания (1955 - 1957, 1966 - 1980). Колективни трудови договори и отчети
за тяхното изпълнение (1958 - 1980).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1954 - 1980).
Технологии и технологически описания на произвеждани изделия (1968 - 1970).
Протоколи от заседания на профкомитета (1959 - 1964, 1971 - 1980).
СОЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТИХ ТРУД” - ВАРНА
Ф. 848, 346 а. е., 1957 - 1991 г.

Създадено е на основание ПМС № 238 от 1956 г. със задача да се осигури работа
на глухонемите и тежко чуващи хора във Варна и региона. В предмета на дейност са
застъпени три производства: мебелно, шивашко и трикотажно.
Архивният фонд е много добре запазен.
Правилник за вътрешния ред (1959, 1985).
Окръжни, инструкции и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1960 - 1979, 1985 - 1991).
Отчети за стопанската дейност на Съюза на глухите в България и поделенията му
(1975 - 1980, 1986 - 1989).
Протоколи от заседания на ДС (1958 - 1971, 1974 - 1977) и СС (1986 - 1991).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1959 - 1966, 1969 - 1979, 1985
- 1991).
Докладни записки и писма от директора до висшестоящи органи по производствени и
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организационни въпроси (1975 - 1978, 1985 - 1991).
Информации за стопанската дейност на предприятието (1963 - 1966, 1974 - 1979).
Годишни отчети за труда и себестойността на продукцията (1958 - 1979, 1986 - 1990).
Статистически отчети за разпределение на персонала по професии и дейности (1960 1966, 1975 - 1979, 1985 - 1990).
Одобрени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1960 - 1972, 1974 - 1976,
1985 - 1989). Вътрешни правила за организация на работната заплата (1971, 1978, 1980,
1982, 1985 - 1991).
Щатни разписания (1967 - 1979, 1985 - 1991). Колективни трудови договори и отчети
за тяхното изпълнение (1985 - 1990).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1957 - 1980, 1985 - 1990). Наредба за организация на вътрешната стопанска сметка (1978). Ревизионни актове (1957 - 1979, 1987 - 1990 ).
Заявления за рационализаторски предложения, заповеди и протоколи за утвърждаването им (1967 - 1972, 1985 - 1991).
Обзори, отчети и анализи за качеството на продукцията (1985 - 1991).
Инструкции, заповеди и информации за безопасността на труда (1985 - 1990). Актове,
преписки и сведения за трудови злополуки (1985 - 1986).
Протоколи от заседания на профкомитета (1958 - 1965, 1971 - 1980, 1985 - 1991).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ “ЯВОР” - ВАРНА
Ф. 955, 108 а. е., 1964 - 1976 г.

Създаден е съгласно решение на ИК на ОНС - Варна, с протокол № 13 от 11 авг.
1964 г. Предмет на дейност: производство на мебели и дограма от дърво. През 1977 г.
Промкомбинат “Явор” - Варна се обединява със СД “МПБУ” - клон “Сава Ганчев” Варна и преустановява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи и заповеди на ОНС - Варна, за създаването и регистрирането на промкомбината (1964).
Заповеди, окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1972 - 1976).
Правилници и наредби за вътрешния ред (1965 - 1969).
Заповеди на директора за дейността на промкомбината (1965 - 1969).
Анализи, обяснителни записки и информации за състоянието на комбината (1966 1969).
Протоколи от заседания на ТИС (1967).
Производствени отчети (1964 - 1969), за труда и фонд “Работна заплата” (1964 - 1976)
и себестойността на продукцията (1965 - 1969).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1964 - 1969).
Ревизионни актове (1965 - 1968).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ ЗАТВОРА - ВАРНА
Ф. 804, 132 а. е., 1946 - 1973 г.

Създадено е през 1955 г., съгласно ПМС № 79 от 12 март 1955 г. Предмет на
дейност: мебелно производство, металообработване и строителство.
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Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и инструкции на висшестоящи органи за създаването и дейността
на предприятието (1948 - 1973).
Правилник за устройството и вътрешния ред (1955).
Доклади и рапорти от ръководители на производствени обекти при затвора до ръководството по производствени и организационни въпроси (1951 - 1964).
Производствени отчети (1949 - 1951, 1966 - 1972), за труда и себестойността на продукцията (1956 - 1973).
Одобрени трудови норми (1949 - 1955, 1972 - 1973).
Отчети за постъпленията и внедряването на изобретения и рационализации (1955 1957).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1973).
Протоколи от заседания на профкомитета (1966 - 1973).

ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНА ФАБРИКА ЗА ПАМУЧНИ ПРЕЖДИ “ХРИСТО БОТЕВ” - ВАРНА
Ф. 13, 560 а. е., 1947 - 1978 г.

Наследник е на АД “Цар Борис” - Варна, основано с английски капитали през
1899 г. След национализацията се регистрира с определение № 84 на Варненския областен съд от 6 май 1948 г. като Държавна фабрика за памучни прежди “Христо Ботев”
- Варна. От 1949 г. се преименува в ДИП “Христо Ботев” - Варна, а от 1971 г. до ликвидирането му през 1978 г., към текстилен комбинат “Първи май” - Варна, е завод “Христо Ботев” - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Протоколи, нарочен баланс и описи за национализацията на АД “Цар Борис” - Варна
(1947 - 1948). Преписки с висшестоящи органи за регистрация на фирмата и марката на
предприятието (1948 - 1961). Правилници за вътрешния ред и дейността на предприятието
(1952 - 1973).
Окръжни, инструкции и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1948 - 1978).
Протоколи от заседания на ДС и СС и от производствени съвещания (1948 - 1977).
Доклади, отчети и анализи на ръководството за изпълнение на производствения план,
колективния трудов договор и качеството на продукцията (1950 - 1952).
Анализи, отчети и справки за изпълнението на: организационно-техническите мероприятия и производствено-техническата програма на завода (1965 - 1968), производствения
план, себестойността на промишлената продукция, труда и фонд “Работна заплата”, движението и реализацията на готовата продукция, икономията на суровини, материали, горива и
електроенергия (1948 - 1978).
Шестмесечни и годишни счетоводни отчети (1947 - 1977). Инвентарна книга (1947 1958). Инструкции и наредби за вътрешностопанската сметка (1971 - 1977).
Спомагателни книги за: основните средства (1948 - 1949, 1954 - 1964), готовата продукция (1950 - 1964), уставния фонд (1950 - 1964), специалните фондове (1950 - 1964),
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лимитните и извънлимитните капиталовложения (1952 - 1964).
Ревизионни актове (1954 - 1964).
Протоколи от заседания на ТИС, отчети и сведения за рационализаторската дейност
(1952 - 1977).
Протоколи от заседания на профкомитета (1965 - 1977).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПЪРВИ МАЙ” - ВАРНА
Ф. 33, 860 а. е., 1945 - 1983 г.

Създадено е на базата на конфискуваното от Народния съд през 1945 г. АД “Текстил” - Варна. През 1949 г. към предприятието се присъединява ДИП “Устрем” - Варна.
От 1959 до 1966 г. притежава наименованието Държавен текстилен комбинат “Първи
май” - Варна, а от 1966 г. - Текстилен комбинат “Първи май” - Варна. През 1978 г.
предприятието се обединява със Завод “Христо Ботев” - Варна.
Предмет на дейност: производство на памучни прежди и текстил.
Архивният фонд е много добре запазен.
Правилници за организацията, дейността и вътрешния ред на предприятието (1949 1966, 1983).
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1945 - 1983).
Протоколи от заседания на: ДС (1945 - 1967), СС (1979 - 1984) и пълномощниците
(1969 - 1983). Месечни доклади на: управителя на дружеството (1945 - 1947), директора и
началниците на отдели за дейността на предприятието (1951 - 1975, 1979 - 1983).
Преписка с висшестоящи органи за уедряването на фабрика “Устрем” - Варна (1949 1950).
Тримесечни и годишни счетоводни отчети (1948 - 1978). Акт, ревизионни протоколи и
доклади за: установяване на имуществото на АД “Текстил” - Варна (1947), проведена финансова ревизия (1947), военновременните печалби (1948).
Месечни, тримесечни и годишни обзори, сведения и отчети за изпълнение на плана,
себестойността и реализацията на продукцията, труда и фонд “Работна заплата” (1948 1983) и износа на продукция (1974 - 1979).
Заповеди на ръководството за определяне на трудови норми (1948 - 1973) и отчети за
тяхното изпълнение (1948 - 1978).
Разчети на производствените мощности и характеристика на производственото оборудване (1961 - 1962).
Месечни годишни планове, отчети, сведения и справки за: капитален и планово-предупредителен ремонт, изпълнение на плана за лимитните и извънлимитните капиталовложения (1950 - 1976, 1979 - 1983).
Годишни отчети за: материално-техническото снабдяване със суровини, машини и
съоръжения, горива и електроенергия (1948 - 1978, 1980 - 1983), движението и реализацията на готовата продукция за вътрешния пазар (1948 - 1978). Картони с мостри от продукцията на комбината, предназначена за Австрия, Белгия, ГДР, ГФР, Гърция, Ирак, Кувейт, Куба,
Швеция, Финландия и Югославия (1975 - 1979).
Решения на Държавния комитет по стандартизация и Министерството на леката промишленост за атестиране на продукцията на комбината (1975 - 1978).
Наредби за организация на работната заплата и отчети за разпределението на персона-
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ла (1966 - 1974, 1979 - 1980).
Щатни разписания (1950 - 1977, 1979 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1961 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1979 - 1983).
Протоколи от заседания на ТИС (1961 - 1964, 1970 - 1974, 1978 - 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1965 - 1983).
ТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 884, 365 а. е., 1947 - 1983 г.

Текстилен комбинат “Георги Димитров” - гр. Провадия е наследник на АД “Лен”
- гр. Провадия, основано през 1922 г. След национализацията през 1947 г. се преименува
в Държавна текстилна фабрика “Лен” - гр. Провадия. От 1949 г. притежава наименованието ДИП “Георги Димитров” - гр. Провадия, като през 1965 г. към предприятието
преминава значителна част от машинния парк на закрития ДТП “Георги Петлешев” Варна. С РМС № 590 от 16 дек. 1971 г. предприятието се преобразува в Текстилен
комбинат “Георги Димитров” - гр. Провадия, а през 1976 г. към него ликвидира фабрика “Технически влакна” - гр. Дългопол. Предмет на дейност: производство на технически текстил.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1967, 1976).
Протоколи от заседания на ДС (1959 - 1972) и СС (1973 - 1978, 1980 - 1983).
Доклади, информации, справки (1960 - 1977 ) и заповеди на директора (1975 - 1983) за
дейността на предприятието.
Годишни производствени отчети, за труда и фонд “Работна заплата” (1949 - 1983),
себестойността на продукцията (1949 - 1977).
Наредби, заповеди и инструкции за организацията и заплащането на труда (1950 1958, 1967 - 1977). Одобрени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1978).
Доклади, справки и отчети за усъвършенстване на производството, труда и управлението (1964 - 1966, 1973 - 1980).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по специалности,
образование и длъжности (1958, 1960 - 1970, 1978 - 1983).
Годишни отчети и анализи за материално-техническото снабдяване (1960 - 1977).
Обзори за проведени капитални ремонти (1964 - 1972).
Годишни сведения за износа на продукция (1960 - 1962) и участие в панаири и изложби
(1960).
Наредби за охраната на труда и социално-битовите мероприятия (1956 - 1972).
Бюджети (1948, 1950). Годишни счетоводни отчети (1947 - 1977, 1979 - 1983).
Щатни разписания (1953 - 1977, 1982). Колективни трудови договори и отчети за
тяхното изпълнение (1953, 1958, 1963 - 1979).
Протоколи от общи годишни събрания и заседания на профкомитета (1958 - 1983) и
делегатски събрания (1973 - 1983).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА” ВАРНА
Ф. 103, 63 а. е., 1948 - 1953 г.
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Създадено е от национализираните АД “Кирил” - Варна и фабрика “Тракия” Варна. През 1953 г. ДИП “Червена звезда” - Варна се обединява с ДИП “Георги Петлешев” - Варна. Предмет на дейност: производство на памучни и конопени тъкани.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди, наредби и кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1948 - 1953).
Годишни отчети за изпълнение на плана за: промишлеността, себестойността на продукцията, търговските разходи, доставката на суровини и материали, труда и фонд “Работна
заплата” (1948 - 1952).
Годишни и тримесечни счетоводни отчети (1948 - 1953).
Щатни разписания (1948 - 1952).
Ревизионен протокол за извършена финансова ревизия (1951).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ” ВАРНА
Ф. 475, 359 а. е., 1944 - 1964 г.

Създадено е от национализираните фабрики на “Братя Цанкови” и “Ст. Кисьов”
във Варна. Съгласно РМС № 622 от 8 май 1953 г. ДИП “Георги Петлешев” - Варна се
обединява с ДИП “Червена звезда” - Варна. Съществува до 1964 г., когато ликвидира
към ДИП “Георги Димитров” - гр. Провадия. Предмет на дейност: производство на
прежди, канап, въжета и манила, памучни и смесени ленени и конопени тъкани.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за национализацията на текстилните фабрики
- АД “Кирил”, “Тракия”, “Братя Цанкови” и “Ст. Кисьов” във Варна (1944 - 1956).
Нарочни баланси, отчети и валоризация на недвижимо имуществото на национализираните фабрики (1944 - 1956).
Удостоверение за държавна регистрация на предприятието (1950). Устав за устройството и организацията на ДИП “Червена звезда” (1949).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1944 - 1964).
Ликвидационни баланси, извлечения от сметки и протоколи на комисии при сливането
на ДИП “Георги Петлешев” - Варна и ДИП “Червена звезда” - Варна (1953).
Ревизионни протоколи и актове за финансови ревизии на ДИП “Георги Петлешев” Варна и ДИП “Червена звезда” - Варна (1947 - 1962).
Валоризация на основни средства, актове и протоколи за предаване и приемане на
основни средства (1954 - 1964). Инвентарна книга за основните средства (1961 - 1962).
Годишни, тримесечни и месечни отчети за: изпълнение на производствения план, труда и фонд “Работна заплата”, себестойността и реализацията на продукцията и капиталните
ремонти (1951 - 1964).
Паспорти на ДИП “Георги Петлешев” - Варна (1953 - 1954). Инструкции и отчети за
рационализаторската дейност (1951 - 1964).
Тримесечни и годишни счетоводни отчети (1950 - 1964).
Щатни разписания (1945 - 1964).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1945 - 1964).
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ДЪРЖАВНА КАРТОНАЖНА ФАБРИКА “ЧАЙКА” - ВАРНА
Ф. 643, 422 а. е., 1948 - 1992 г.

Създадено е на базата на национализираното Събирателно дружество “Шапат
Бехмораж и Станчев” - Варна с наименование Държавна картонена фабрика - Варна.
През 1969 г. МС утвърждава името Държавна картонажна фабрика “Чайка” - Варна.
От 25 юли 1984 г. до 17 септ. 1991 г. е Завод за опаковки “Чайка“ - Варна. От 17 септ.
1991 г. с решение № 6559 на Варненския окръжен съд се преобразува в АД “Чайка“ Варна. Предмет на дейност: производство на книжен, картонен и мукавен амбалаж и
опаковки.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на фабриката (1948 - 1959, 1962 - 1967, 1969 - 1991).
Устав и правилници за вътрешното устройство, организация и дейност на предприятието (1952 - 1956, 1960 - 1961, 1967, 1969 - 1973, 1975).
Преписка с висшестоящи органи за регистрация на фабриката (1952).
Протоколи от производствени съвещания и заседания на ДС и СС (1952 - 1991).
Доклади, информации, изложения и справки за дейността и построяването на нова
сграда на фабриката (1963 - 1979, 1982 - 1990). Заповеди на директора за производствената
дейност (1948 - 1951, 1975 - 1978, 1980 - 1992).
Годишни отчети за: социално-икономическото развитие на фабриката, изпълнението
на производствения план, себестойността на промишлената продукция, труда и фонд “Работна заплата” (1949 - 1990).
Утвърдени трудови норми (1949 - 1959, 1962 - 1974).
Щатни разписания (1949, 1951 - 1973, 1975 - 1983, 1990 - 1992).
Колективни договори и отчети за тяхното изпълнение (1950 - 1983, 1992).
Програми, проекти, заповеди, отчети и справки за: използване на производствените
мощности и внедряване на рационализаторски предложения (1975 - 1978, 1990 - 1992),
безопасността, хигиената и противопожарната охрана на труда (1969 - 1974, 1976 - 1984),
качеството на продукцията (1962 - 1967, 1975 - 1981).
Протоколи от заседания на ТИС (1951 - 1957, 1969 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1974, 1976 - 1984, 1988 - 1992 ).
Ревизионни актове (1951 - 1968, 1970 - 1972).
Протоколи от общи годишни събрания и заседания на профкомитета (1963 - 1968,
1970, 1977 - 1984).

ШИВАШКА И КОЖООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ДРУЖБА” - ВАРНА
Ф. 659, 628 а. е., 1957 - 1995 г.

Създадено е на 1 ян. 1957 г. съгласно ПМС № 16 от 16 дек. 1956 г. като ДИП
“Дружба” - Варна. От 1 ян. 1972 г. е на стопанско подчинение на СК “Рила” - гр. София
и се преименува на Завод “Дружба” - Варна. През май 1990 г. събрание на пълномощниците предлага на УС заводът да се отдели в самостоятелна ДФ. Със заповед № 86 на
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Министерството на икономиката и промишлеността от 10 юли 1990 г. предприятието
се преобразува в ДФ “Дружба - стил“ - Варна. Регистрацията се извършва от Варненския окръжен съд на 20 авг. 1990 г. (ДВ., бр. 72/1990 г.). На 30 септ. 1993 г. ДФ “Дружба
- стил“ - Варна се трансформира в ЕАД “Дружба - стил“ - Варна. През авг. 1994 г. е
открита процедура за приватизация, която завършва на 16 септ. 1996 г., когато със
заповед № РД-18-341 на Министерството на промишлеността се трансформира ЕАД
“Дружба - стил“ - Варна в АД “Дружба - стил“ - Варна. Предмет на дейност: производство на шивашка конфекция.
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди и решения на висшестоящи органи за преструктуриране на ДФ “Дружба стил” - Варна (1990 - 1996). Структурни схеми на ДФ “Дружба - стил” - Варна (1988 - 1991).
Указания на висшестоящи органи за дейността на фирмата (1988 - 1992).
Разделителен протокол на ДФ “Дружба - стил” - Варна, със СК “Рила” - гр. София
(1990).
Заповеди и справки на ръководството за създаването, категоризацията и регистрирането на предприятието (1957 - 1995). Устав за вътрешното устройство, организацията и
дейността на предприятието (1957 - 1961).
Протоколи от заседания на ДС (1957 - 1962, 1965 - 1968, 1988 - 1990), СС (1969 - 1973,
1978 - 1987) и от делегатски събрания (1969 - 1971, 1978, 1979, 1980, 1982, 1987).
Информации, докладни записки и писма на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1962 - 1966, 1968 - 1972, 1974 - 1978, 1985 - 1986).
Доклади на ръководството за изпълнение на производствения план и икономическите
показатели (1969, 1972, 1974 - 1979).
Годишни производствени отчети (1957 - 1983), за труда и фонд “Работна заплата”
(1957, 1972, 1974 - 1982) и себестойността на продукцията (1957 - 1962).
Инструкции и наредби на ръководството за организацията на вътрешностопанската
сметка и информация за резултатите от нейното прилагане (1968 - 1973).
Договори и кореспонденция със сродни предприятия за разработване и внедряване на
автоматизирана система за управление (1971 - 1974, 1985 - 1987) и износа на готова продукция за Англия, ГФР, Канада, СССР и Финландия (1975 - 1995), Дания (1989 - 1995) и САЩ
(1991 - 1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1979 - 1987, 1989 - 1993).
Утвърдени трудови норми (1957 - 1961) и отчети за тяхното изпълнение (1957 - 1966,
1971 - 1974, 1976, 1983 - 1988).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1962 - 1967, 1974 1978, 1980 - 1982).
Щатни разписания (1983 - 1994).
Протоколи от заседания на ТИС (1958 - 1967, 1985 - 1991).
Годишни отчети и баланси (1957 - 1987, 1989 - 1995). Ревизионни актове (1990 - 1995).
Технически характеристики на продукцията (1964 - 1967, 1970 - 1978, 1985).
Отчети и анализи за охраната на труда (1983 - 1987).
Протоколи от заседания на профкомитета (1958 - 1987).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ГРАДСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ
“ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ” - ВАРНА
Ф. 1070, 10 а. е., 1955 - 1957 г.
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Създадено е на 1 ян. 1955 г. съгласно решение № 35 на ГНС - Варна. Предмет на
дейност: производство на конфекция, обувки и кожухарски изделия. На 1 ян. 1957 г.
преустановява своята дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи (1955 - 1956).
Уставна преписка с висшестоящи органи за създаване на предприятието (1955).
Доклади на ръководството за дейността на предприятието (1955 - 1956).
Ликвидационен баланс (1956).
ДЪРЖАВНА КОЖУХАРСКА ФАБРИКА “СТУДОГОН” - ВАРНА
Ф. 312, 74 а. е., 1947 - 1954 г.

Създадена е през 1947 г. след национализацията на фабрика “Рачо Михайлов” Варна. Предмет на дейност: обработка на кожи и производство на кожени изделия.
През 1954 г. преминава към завод “Васил Коларов” - гр. Пловдив, и преустановява
самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за национализацията на фабрика “Рачо Михайлов” - Варна, заявления и регистрационен лист на предприятието (1947 - 1953).
Правилник за вътрешния трудов ред (1952).
Окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1947 1954).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1947 - 1954).
Протоколи от общи събрания (1950 - 1951).
Производствени отчети, за труда и фонд “Работна заплата”, пласмента на готовата
продукция (1948 - 1953).
Одобрени трудови норми (1947 - 1953).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1948 - 1953).
Обзори и доклади за реализирани икономии и снижение на себестойността на продукцията (1948 - 1951).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1949 - 1954).
Книга за готовата продукция (1951).

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВЕН КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ “ЯНКО КОСТОВ” - ВАРНА
Ф. 494, 649 а. е., 1947 - 1990 г.

Създаден е през 1947 г., след национализацията на шест частни индустриални
предприятия за производство на консерви, под наименованието ДИП “Янко Костов”
- Варна.
През 1949 г. се обединява с ДИП “Девети септ.” - Варна и се преименува на Държавен консервен комбинат “Янко Костов” - Варна. Търпи следните промени в наименованието си:
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ДСП “Булгарплод” - “Янко Костов” - Варна (1966 - 1970);
ДСО “Булгарплод” - “Янко Костов” - Варна (1971 - 1973);
Обединено предприятие “Булгарплод” - “Янко Костов” - Варна (1974 - ).
Предмет на дейност: преработка и консервиране на плодове и зеленчуци.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, окръжни и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1948 - 1950, 1962 - 1964, 1966 - 1977, 1979 - 1988).
Протоколи от заседания на СС (1952 - 1958, 1963, 1973 - 1977, 1980 - 1989).
Доклади, обзори, отчети и заповеди на директора за дейността на предприятието (1954
- 1959, 1962 - 1964, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 1979 - 1990).
Правилници за устройството и вътрешния ред на предприятието (1960, 1965, 1974,
1976, 1977, 1987).
Кореспонденция с висшестоящи органи по производствени въпроси (1947 - 1990).
Годишни производствени отчети (1948 - 1963, 1965 - 1977, 1979 - 1988).
Информация и отчети за изпълнение на плана за: износа на готова продукция (1978), за
снижение на себестойността на продукцията (1965 - 1977, 1983 - 1988).
Утвърдени трудови норми (1949, 1962 - 1976).
Доклади и обзори за организацията на труда (1965 - 1974).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987 - 1988).
Щатни разписания (1952 - 1961, 1965 - 1975, 1979 - 1988).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1965 - 1975, 1979 1986).
Протоколи от заседания на ТИС (1955 - 1974).
Отчети за внедрените рационализации (1965 - 1987).
Годишни счетоводни отчети (1949 - 1978, 1981 - 1990).
Ревизионни актове (1948, 1955, 1956, 1961, 1962, 1967, 1970 - 1976, 1986).
Протоколи от заседания на профкомитета (1962 - 1976, 1987 - 1990).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ” ВАРНА
Ф. 342, 18 а. е., 1947 - 1949 г.

Създадено е на 23 дек. 1947 г., след национализацията на консервното предприятие АД “Благой Фанев” - Варна. През май 1949 г. преминава към Държавен консервен
комбинат “Янко Костов” - Варна и преустановява самостоятелната си дейност.
Предмет на дейност: производство на зеленчукови и плодови консерви.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1948 - 1949).
Главни книги (1947 - 1949).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни предприятия за дейността на ДИП
“Девети септември” - Варна (1947 - 1949).
ДЪРЖАВЕН МЕСОКОМБИНАТ - ВАРНА
Ф. 497, 568 а. е., 1948 - 1979 г.
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Създаден е през 1944 г. като Ветеринарен комбинат - Варна. През 1948 г. приема
наименованието Държавен месокомбинат - Варна, а от 1965 г. - Месокомбинат “Родопа” - Варна. Предмет на дейност: изкупуване и клане на животни и производство на
месни произведения.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, заповеди, наредби и инструкции от висшестоящи органи по производствени
и финансови въпроси (1954 - 1979).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1956 - 1979).
Правилници за вътрешния ред (1956 - 1963).
Отчетни доклади, информации и анализи за дейността на предприятието (1957 - 1967,
1975 - 1979).
Доклади и докладни записки на директора до висшестоящи органи по производствени
и организационни въпроси (1966 - 1979).
Единни принципи и методи на ветеринарния контрол на месото и месните продукти,
предназначени за износ в страните от СИВ (1972).
Годишни отчети за: труда и фонд “Работна заплата” (1950 - 1954, 1958 - 1979), изкупуване на животни (1950 - 1965) и реализация на продукцията (1952 - 1979).
Окръжни, наредби и заповеди от висшестоящи органи за организацията и заплащането
на труда (1958 - 1962, 1965 - 1974).
Утвърдени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1953 - 1979).
Щатни разписания (1958 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1957, 1962, 1969 1972, 1976 - 1979).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1979).
Ревизионни актове (1954 - 1958, 1964 - 1969).
Наредба за организация на вътрешностопанската сметка в месокомбината (1979).
Протоколи от заседания на ТИС (1958 - 1962, 1965 - 1973).
Протоколи от заседания на профкомитета (1957, 1965 - 1968, 1976 - 1978).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕСОЦЕНТРАЛА” ОКРЪЖЕН КЛОН “ИЗКУПУВАНЕ” - ВАРНА
Ф. 499, 25 а. е., 1953 - 1957 г.

Създадено е на 1 юли 1953 г. с наименование ДСП “Месоцентрала” - окръжен
клон “Изкупуване и угояване” - Варна. От 1 апр. 1954 г. угоителната дейност се отделя
и обособява като предмет на дейност на самостоятелно предприятие. От 1 юли 1957 г.
предприятието преустановява самостоятелната си дейност, като преминава към
Държавен месокомбинат - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1955).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1953 - 1955).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1954 - 1957).
Ревизионен акт (1954).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕСОЦЕНТРАЛА” УГОЯВАНЕ НА ДОБИТЪК” - ВАРНА
Ф. 498, 18 а. е., 1953 - 1958 г.

Създадено е на 1 апр. 1954 г. с наименование - ДСП “Месоцентрала” - угояване на
добитък” - Варна. През 1958 г. изкупвателната и угоителната дейност преминават
към кооперативните и земеделските стопанства и след 1 ноем. 1958 г. ДСП “Месоцентрала” - угояване на добитък” - Варна се закрива.
Предмет на дейност: изкупуване и угояване на животни .
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1954 - 1957).
Заповеди на директора за организацията и дейността на предприятието (1953).
Протоколи за договорени доставки с угоителните стопанства и месокомбинатите в
страната (1954 - 1955).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1953 - 1957).
Ревизионни актове (1954 - 1955).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СЕРДИКА” МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” - ВАРНА
Ф. 117, 502 а. е., 1946 - 1995 г.

Създадено е на 1 апр. 1946 г. като ООД “Млекоснабдителна централа” - Варна,
съгласно определение № 325 на Варненския областен съд от 25 юни 1946 г. (ДВ, бр. 165/
23 юли 1946 г.)
Търпи следните промени в наименованието си:
ДСП “Млечна промишленост” - Варна (1959 - 1973);
ДСП “Сердика” - Варна (1973 - 1974);
Комбинат “Млечна промишленост” - Варна (1974 - 1986);
Обединено предприятие “Млечна промишленост” - Варна (1987);
Предприятие “Млечна промишленост” - Варна (1988 - 1990);
ДФ “Виталакт” - Варна (1991 - ).
Предмет на дейност: изкупуване, преработка, съхранение и реализация на мляко
и млечни продукти за вътрешния пазар и износ.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1957 - 1969, 1974 - 1975, 1978 - 1981, 1984 - 1995).
Правилници за вътрешния ред (1960 - 1971, 1975, 1987).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1959 - 1966, 1970 - 1974, 1984 1995).
Отчетни доклади и информации за изпълнение на производствено - финансовия план
(1969, 1970 - 1974, 1978 - 1981, 1984 - 1995).
Паметна бележка за създаването и изграждането на млекозавода (1964).
Доклади, информации, изложения и заповеди на директора за дейността на предприятието (1966 - 1969, 1972 - 1974, 1984 - 1990).
Годишни производствени отчети (1959 - 1974, 1984 - 1995), за труда и фонд “Работна
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заплата” (1959 - 1974, 1984 - 1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1984 - 1995).
Планове и отчети за износа на млечни продукти (1969 - 1970).
Организационно-технически мероприятия за изпълнение на производствените планове (1960 - 1968, 1986 - 1995).
Наредби за организация на вътрешностопанската сметка (1977 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1959 - 1976, 1985 - 1995).
Щатни разписания (1986 - 1995).
Инструкции, указания и информации за изкупуването на млякото (1956 - 1975, 1985,
1988).
Протоколи от заседания на ТИС (1961 - 1975).
Отчети за изобретенията и рационализациите (1964, 1984 - 1990).
Главни книги (1946 - 1948).
Тефтер за регистриране на частните млекарски магазини (1946 - 1947).
Годишни отчети за трудовите злополуки (1987 - 1990).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1966 - 1981).
ЗАВОД ЗА ЗАХАР - ДЕВНЯ
Ф. 1089, 230 а. е., 1964 - 1991 г.

Създаден е съгласно ПМС № 2 от 17 ян. 1964 г. Предмет на дейност: производство
на захар, спирт и захарни изделия, както и промишлена обработка на отпадъците от
главното производство. Предприятието търпи следните промени в наименованието
си:
АПК “Дружба” - отрасъл промишленост - гр. Девня (1974 - 1977);
Завод за захар - гр. Девня (1978 - ).
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, заповед и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1964, 1974, 1978 - 1990).
Правилници за устройството и вътрешния ред на предприятието (1964 - 1971, 1976 1978).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1964 - 1973, 1978 - 1991).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1964 - 1967, 1978 - 1980).
Производствени отчети (1964 - 1971, 1975 - 1981).
Технологични схеми, инструкции и заводски норми за преработка на захарно цвекло и
контрол на качеството (1978).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1964 - 1972, 1978,
1979, 1990).
Годишни счетоводни отчети и баланс (1964 - 1991).
Счетоводни отчети ( 1974 - 1980 ).
Доклади за дейността на агрономически отдел за цвеклопроизводството (1976 - 1980),
за рационализаторската дейност в завода (1972 - 1973).
Протоколи от заседания на профкомитета (1965 - 1980).
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ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ВАРНА
Ф. 690, 331 а. е., 1955 - 1990 г.

Създадено е на 1 ян. 1955 г. като ДПП “Хлебна промишленост” - Варна. От 1969
до 1971 г. е ДСП “Хлебна промишленост” - Варна, а от 1 дек. 1971 г. - СД “Търговия”,
клон “Хлебна и сладкарска промишленост” - Варна. През 1986 г. става поделение на
предприятие “Лазур“ - Варна, работещо на отделен баланс и самостоятелна сметка.
През същата година, на базата на поделение “Хлебопроизводство и търговия“ - Варна, се обособяват две нови структури - “Сладкарски и хлебни изделия“ и “Хлебопроизводство и търговия“, като разделителен баланс е съставен на 31 авг. 1986 г. През 1989
г. “Хлебопроизводство и търговия“ се отделя от системата на “Лазур“ - Варна и се
обособява в ДФ. На 8 март 1993 г. фирмата се преобразува в ЕООД, вписано в Търговския регистър при Варненския окръжен съд с решение по фирмено дело № 2900 от 1993
г. (ДВ, бр. 4/1994 г.). Предмет на дейност: производство на хляб, хлебни и сладкарски
изделия.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, разпореждания и окръжни от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1960 - 1968, 1973 - 1979, 1987 - 1990).
Правилници за вътрешния ред (1964 - 1974).
Протоколи от заседания на СС (1964 - 1971, 1974 - 1979, 1986 - 1989).
Доклади, информации и обзори на директора по производствени и организационни
въпроси (1962 - 1975, 1982 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1961 - 1990).
Статистически отчети за себестойността на стоковата и общата промишлена продукция (1961 - 1979, 1986 - 1990), качеството (1959 - 1978, 1986 - 1990) и за търговската
дейност на предприятието (1970 - 1974, 1986 - 1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976 - 1979).
Щатни разписания (1961 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1980).
Годишни счетоводни отчети (1956 - 1990).
Ревизионни актове (1980 - 1990).
Планове, отчети и информации за рационализаторската дейност (1960 - 1968, 1980 1987).
Протоколи от заседания на профкомитета (1961 - 1977, 1982 - 1989).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 1022, 154 а. е., 1961 - 1980 г.

Създадено е през 1961 г. като ДСП “Хляб и хлебни изделия” - гр. Провадия, с
активите и пасивите на бившата хлебарска кооперация “Възраждане” - гр. Провадия.
Предмет на дейност: производство на всички видове хляб и сладкарски изделия, боза
и безалкохолни напитки.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприяти-
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ето (1961 - 1978).
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1965 - 1969, 1974, 1975).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970 - 1980).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1964 - 1980).
Информации на директора по организационни и производствени въпроси (1966 1978).
Наредби и вътрешни правила за организацията на работната заплата (1965, 1974 1980).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1974 - 1980).
Протоколи, планове, програми и информации за научната организация на производството, труда и управлението на завода (1974 - 1980).
Щатни разписания (1974 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1962 - 1980).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1979).
ДЪРЖАВНА ФАБРИКА ЗА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ “23 ДЕКЕМВРИ“ - ВАРНА
Ф. 364, 39 а. е., 1948 - 1953 г.

Създадена е през 1923 г. като АД “Николов и Сие“ - Варна. През 1947 г. дружеството е национализирано и продължава своята дейност под името Държавна фабрика за тестени изделия “23 декември“ - Варна. В края на 1953 г. преминава към Държавна маслодобивна фабрика “Зора“ - Варна и преустановява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и писма от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1948 - 1951).
Годишни отчети за дейността на предприятието (1949 - 1951), производителността на
труда и себестойността на продукцията (1950 - 1951).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1953).
Главни книги (1948, 1951).
ФУРАЖЕН ЗАВОД - с. ТОПОЛИ
Ф. 1063, 12 а. е., 1972 - 1975 г.

Създаден е на 1 ян. 1972 г. На 1 ян. 1976 г. заводът се обединява с ДСП “Зърнени
храни“ - Варна в Зърнено-фуражен комбинат “Благой Касабов“ - Варна и преустановява своята самостоятелна дейност.
Предмет на дейност: производство на комбинирани фуражи и биоконцентратни
смески.
Архивният фонд е частично запазен.
Решения, разпореждания и постановления от висшестоящи органи за дейността на
завода (1971 - 1975).
Обзори, справки и отчети за изпълнение на производствената програма, плана за труда
и фонд “Работна заплата”, себестойността на продукцията и разходите на суровини и материали (1972 - 1975).
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Годишни счетоводни отчети (1972 - 1975).
ДЪРЖАВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВИНПРОМ“ - ВАРНА
Ф. 261, 443 а. е., 1947 - 1975 г.

Създадено е 20 авг. 1947 г. с наименование ДСП “Спиртен монопол“ - Варна. През
1950 г. приема наименованието ДПП “Винпром“ - Варна, а през 1971 г. - Държавен
винарски завод - Варна. През 1976 г. Държавният винарски завод - Варна, заедно с
Комплексната опитна станция по лозарство и Лозарско предприятие - поделение на
АПК “Димитър Кондов“ - Варна, образуват Научно-производствен лозаро-винарски
комплекс - Варна. През март 1987 г., след отделяне на научното звено от НПЛВК, се
обособяват Лозаро-винарски комплекс - Варна и Опитна станция по лозарство и винарство - Варна. Предмет на дейност: производство и търговия със спиртни напитки.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, окръжни и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1949 - 1974).
Правилници за вътрешния ред (1959 - 1969).
Протоколи от заседанията на ДС и СС (1954 - 1975).
Отчети за изпълнение на стопанските задачи (1972 - 1974).
Заповеди на директора за производствената и финансовата дейност на предприятието
(1951 - 1964).
Доклади на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1966 1975), за качеството на продукцията (1966, 1972 - 1975).
Технологически инструкции от Главно управление “Винпром” - гр. София (1952 - 1954).
Кореспонденция с Главно управление “Винпром” - гр. София, за износа на ликьорни
вина (1953 - 1957).
Таблици, сведения и справки за изкупените спиртни напитки от търговските организации (1967 - 1975).
Протоколи от заседания на ТИС (1968 - 1974).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1949 - 1975).
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ КОМПЛЕКС - ВАРНА
Ф. 1312, 209 а. е., 1976 - 1995 г.

Създаден е през февр. 1976 г., съгласно ПМС № 8 от 9 февр. 1976 г. (ДВ, бр. 19/1976
г.). Търпи следните промени в наименованието си:
НПЛВК - Варна (1976 - 1987);
ЛВК - Варна (1987 - 1991);
ДФ “ДИМЯТ” - Варна (1991 - 1992);
“ДИМЯТ” ЕООД - Варна (1992 - 1996);
“ДИМЯТ” ЕАД - Варна (1996 - ).
Предмет на дейност: изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, високоалкохолни и безалкохолни напитки, бутилиране, транспортни услуги, търговска дейност в страната и чужбина.
Архивният фонд е много добре запазен.
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Правилник за устройството и дейността на предприятието (1976 - 1978).
Окръжни, заповеди и наредби от висшестоящи органи за дейността на НПЛВК (1976 1991).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1980, 1982 - 1995), на оперативното
бюро (1978 - 1982, 1985 - 1991), от делегатски събрания (1982 - 1987).
Отчетни доклади за дейността на комплекса (1976 - 1995).
Доклад “30 години опитна станция по лозарство и винарство - гр. Варна” (1983).
Заповеди на директора за дейността на комплекса (1976 - 1979, 1981 - 1991).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието и изпълнението на научно-изследователската работа на НПЛВК (1977).
Производствени отчети (1976 - 1991), за качеството и реализацията на продукцията
(1976 - 1978).
Наредба за организацията на работната заплата (1976 - 1991).
Утвърдени трудови норми (1977 - 1980).
Щатни разписания (1981 - 1991).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1977 - 1991).
Годишни счетоводни отчети (1976 - 1981, 1988 - 1991).
Ревизионни актове (1977 - 1981).
Отчети за трудовите злополуки (1983 - 1991).
РАЙОННА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ “ДИМЯТ“ - ВАРНА
Ф. 199, 38 а. е., 1945 - 1956 г.

Създадена е на 11 март 1920 г. съгласно определение № 1079 на Варненския окръжен съд от 2 апр. 1920 г. (ДВ, бр. 25/1920 г.).
Предмет на дейност: да обедини дребните и средните лозари и овощари от района,
да изкупува гроздовата реколта, да доставя на членовете си доброкачествени и облагородени лози и плодни дръвчета. През 1948 г. кооперацията става Лозаро-винарски
отдел при РКС - Варна, а през 1959 г. се обединява с ДПП “Винпром“ - Варна и прекратява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи за категоризацията на кооперацията (1950 - 1952).
Преписка и оперативен план за подготовката и учредяването на стопанство “Златни
пясъци” - Варна, към кооперацията (1946 - 1952).
Протоколи от заседания на УС и КС (1944 - 1955).
Годишни и тримесечни отчети за дейността на кооперацията (1945 - 1954).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1945 - 1955).
Инвентарна книга на ресторант “Димят” - Варна, създаден към кооперацията (1950).
Ревизионни актове (1945 - 1952).
Книги за основните средства (1944 - 1954).
ПИВОВАРЕН ЗАВОД “ВАРНЕНСКО ПИВО“ - ВАРНА
Ф. 1318, 141 а. е., 1966 - 1995 г.

Създаден е на 1 ян. 1966 г., съгласно заповед № 1328 на Министерството на хранителната промишленост от 13 ноем. 1965 г., като ДСП “Галата“ - Варна. Предмет на
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дейност: бутилиране и търговия с пиво. В началото на 1971 г. преминава към Градски
промкомбинат - Фабрика за безалкохолни напитки и пиво - Варна. След 30 септ. 1972 г.
се обособява като Пивоварен завод “Галата“ - Варна, а след 1 ян. 1975 г. се преименува
в Пивоварен завод “Варненско пиво“ - Варна. На 15 ян. 1991 г. приема наименованието
- ДФ “Варненско пиво“ - Варна. От 26 авг. 1993 г. предприятието се преобразува на
ЕООД.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния ред (1973 - 1976).
Заповеди, указания и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1973 - 1979, 1983).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970 - 1979, 1982 - 1989), от делегатско събрание (1988).
Отчетни доклади (1973 - 1974) и заповеди на директора за дейността на предприятието
(1975 - 1977, 1986).
Докладни записки на ръководството до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1975 - 1980).
Статистически отчети за: разпределение на персонала по образование (1969 - 1980,
1984 - 1990), рационализаторската дейност (1973 - 1982), опазване на околната среда (1985).
Вътрешни правила за разпределение на работната заплата (1975 - 1978, 1988).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1985 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1990).
Отчети за трудовите злополуки ( 1977 - 1995).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976 - 1982).
ЗАВОД ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ - ВАРНА
Ф. 1161, 457 а. е., 1954 - 1990 г.

Създаден е през 1953 г. като “Кантора за български минерални води“ - клон
Варна. От 1 ян. 1966 г. е Предприятие за минерални води и газирани напитки - Варна,
към ДСП “ТЕКСИМ“ - гр. София. Предприятието търпи следните промени в наименованието си:
Фабрика за безалкохолни напитки и бутилиране на пиво - Варна (1971 - 1972);
Завод за безалкохолни напитки - Варна (1972 - ).
Предмет на дейност: производство и бутилиране на безалкохолни напитки.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, окръжни и наредби от висшестоящи органи за производствената дейност на предприятието (1966 - 1990).
Правилник за устройството и вътрешния ред на предприятието (1954, 1966, 1967,
1970, 1971).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1967 - 1990).
Информации и докладни записки на директора до висшестоящи органи по производствени и финансови въпроси (1966 - 1980).
Годишни отчети за производствената дейност (1967 - 1981).
Правилници и наредби за организация на работната заплата (1967, 1971 - 1980).
Утвърдени трудови норми (1971, 1974, 1979, 1980) и статистически отчети за тяхното

139

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
изпълнение (1975 - 1981 ).
Щатни разписания (1962 - 1980).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1977 - 1987).
Технологични инструкции за производството на безалкохолни напитки: “Оранжада”,
“Кафе”, “Балкан тоник” и “Албена” (1968 - 1970).
Договори за промишлено коопериране с чуждестранни фирми: “Кадбъри швепс ЛТД“
- Англия, “Ортман Хербст“ - ГФР (1975, 1976).
Протоколи от заседания на ТИС (1973, 1981).
Правилници и инструкции за технологията и качеството на безалкохолните напитки
(1954, 1965, 1969, 1976, 1977, 1978).
Кореспонденция с фирма “Швепс“ за качеството на продукцията (1975 - 1978).
Атестати на газирани безалкохолни напитки: “Ябълка“, “Мандарина“, “Грейпфрут“,
“Ананас“ и “Рубин“ (1978 - 1982).
Наредби и инструкции на директора за счетоводно-финансовата дейност на завода
(1966, 1968, 1973, 1974).
Годишни счетоводни отчети (1955 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1966 - 1969, 1973, 1976 - 1981).
ГРАДСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ “ПРИМОРЕЦ“ - ВАРНА
Ф. 1160, 61 а. е., 1965 - 1971 г.

Създаден е с решение № 13 на ГНС - Варна от 11 авг. 1964 г. Предмет на дейност:
производство на безалкохолни напитки и лед. Съществува до 31 март 1971 г., когато
преминава към Фабрика за безалкохолни напитки и бутилиране на пиво - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за вътрешния ред (1967).
Протоколи от заседания на ДС (1965 - 1970).
Кореспонденция с висшестоящи органи по производствени въпроси (1965 - 1971).
Техникоикономически доклад за перспективното развитие на промкомбината (1967).
Доклад за дейността на промкомбината (1966).
Информации и мероприятия за подобряване на стопанските резултати, организацията
на производството и управлението (1966 - 1969).
Наредби за организация на работната заплата (1968 - 1970).
Утвърдени трудови норми (1968 - 1969).
Стандарти и технологии за производството на безалкохолни напитки (1965 - 1968).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1970).
Ревизионни актове (1965 - 1969).
Протоколи от заседания на ТИС (1965 - 1966) и на профкомитета (1965 - 1968).
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ “СЪЕДИНЕНИЕ “ - ВАРНА
Ф. 212, 6 а. е., 1947 - 1948 г.

Създадено е през 1927 г. Предмет на дейност: производство и продажба на сода и
лимонада.
Ликвидирано с национализацията през 1947 г.
Архивният фонд е частично запазен.
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Счетоводни дневници (1947 - 1948).
Главна книга (1947, 1948).
Книга за ценните книжа (1947, 1948).
Инвентарни описи (1947).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “БОЙЧО ЖЕЛЕВ“ ПРОВАДИЯ
Ф. 575, 285 а. е., 1947 - 1992 г.

Създадено е през 1947 г., след национализацията на фабриката за растителни
масла “Дженано - Овчаров“ - гр. Провадия, под наименованието - ДИП “Бойчо Желев“
- гр. Провадия. Предприятието търпи следните промени в наименованието си:
Маслодобивен завод “Бойчо Желев“ - гр. Провадия (1971 - 1975);
Маслодобивно предприятие “Бойчо Желев“ - гр. Провадия (1976 - 1977);
Маслодобивен завод “Бойчо Желев“ - гр. Провадия (1978 - 1979);
Маслоекстракционен завод “Бойчо Желев“ - гр. Провадия (1980 - 1990);
ДФ “Слънчеви лъчи” - гр. Провадия (1991 - 1992);
“Слънчеви лъчи” - ЕООД - гр. Провадия (1992 - ).
Предмет на дейност: изкупуване и преработка на маслодобивни суровини, производство на растителни хранителни масла, мастни киселини, шротове за фураж, търговия в страната и чужбина.
Архивният фонд е много добре запазен.
Разпореждания, окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1950, 1964 - 1967, 1972 - 1973, 1982 - 1984).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1967 - 1979, 1982 - 1984).
Правилници за устройството и вътрешния ред на предприятието (1953, 1971).
Доклади за производствено-организационната и икономическата дейност на завода
(1952, 1964 - 1969, 1983 - 1985).
Докладни записки до висшестоящи органи (1973 - 1984) и заповеди на директора за
дейността на предприятието (1981 - 1991).
Производствени планове и отчети (1953 - 1985).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата и премиране на
работниците (1960 - 1975, 1979 - 1982, 1985 - 1988).
Щатни разписания (1979 - 1989).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967, 1968, 1970 1976, 1979 - 1985).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948, 1986 - 1992).
Ревизионни актове (1953 - 1976, 1979 - 1983).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1967, 1968, 1976 - 1978).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗОРА“ - ВАРНА
Ф. 439, 246 а. е., 1948 - 1962 г.

Създадено е през 1948 г., след национализацията на ООД “Рафина“ - Варна, под
наименованието Държавна маслодобивна фабрика “Зора“ - Варна. През 1953 г. се обединява с ДФ за тестени изделия “23 декември“ - Варна и се преименува в ДИП “Зора“
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- Варна. Предмет на дейност: производство на хранителни и технически масла. През
1962 г. преминава към ДИП “Бойчо Желев“ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1951 - 1958).
Правилник за устройството и вътрешния ред (1953).
Протоколи от заседанията на ДС (1953 - 1962).
Доклади и отчети за: дейността на предприятието (1958), труда и фонд “Работна заплата” (1950 - 1962), снижение на себестойността на продукцията (1950 - 1962) и реализация на
продукцията (1959 - 1961).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1962).
Ревизионни актове (1950 - 1962).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1953 - 1962).
ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ВАРНА
Ф. 1135, 584 а. е., 1949 - 1991 г.

Създадено е през 1948 г. в изпълнение на сключения договор между Министерството на геологията на СССР и Всесъюзното обединение “Машиноимпорт“, от една
страна, и Министерството на мините и подземните богатства и Държавното търговско предприятие “Металимпорт“ на България, от друга.
В състава на създадената комплексна българо-съветска геоложка експедиция се
организира варненска геоложка група, която провежда сондажи в Североизточна
България. Предприятието търпи следните промени в наименованието си:
Комплексна геоложка експедиция - Варна (1949 - 1954);
Проучвателен район за нефт и газ - Варна (1954 - 1958);
Геологопроучвателна бригада - Варна (1958 - 1961);
Варненска проучвателна бригада (1961 - 1966);
Предприятие за търсене и проучване на нефт и газ - Варна (1966 - 1971);
Клон за търсене на нефт и газ - Варна (1971 - 1973);
Геологопроучвателен клон - Варна (1973 - 1977);
Геологопроучвателно предприятие - Варна (1977 - 1991)
“Геология, проектиране и проучване“ ЕООД - Варна (1991 - ).
Предмет на дейност: геоложка и геологопроучвателна дейност.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, разпореждания, окръжни, наредби и заповеди от висшестоящи органи
за дейността на предприятието (1960 - 1991).
Правилници за вътрешния ред (1967 - 1969, 1984).
Протоколи от заседания на: НТС (1964 - 1968), Стопанския комитет (1973 - 1975, 1984
- 1991), от събрания на пълномощниците (1975 - 1978, 1989 - 1990).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1967 - 1979, 1985 - 1991).
Годишни отчетни доклади за: производствената дейност (1961 - 1979, 1983 - 1991),
изпълнение на производствената програма за геологопроучвателни и сондажни дейности
(1956 - 1979, 1981 - 1991), труда и фонд “Работна заплата” и технико-икономическите
норми при сондирането (1958 - 1971).
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Анализи, справки и отчети за нормирането и заплащането на труда (1960 - 1979).
Наредби, правилници и указания за организация на работната заплата (1988 - 1989).
Щатни разписания (1960 - 1979, 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1961 - 1979).
Сондажни досиета на обекти (1958 - 1979) и досиета на рационализаторски предложения, одобрени от ТИС (1980 - 1985).
Годишни отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1980, 1983 1989).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1979, 1981 - 1991).
Ревизионни актове (1976 - 1978, 1982 - 1988).
Протоколи от заседания на профкомитета (1980 - 1989).

МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И БИТОВИ
УСЛУГИ“ - ВАРНА
Ф. 1145, 305 а. е., 1970 - 1994 г.

Създадена е на 1 юли 1970 г. съгласно ПМС № 16 от 1970 г. и разпореждане № 394
на Комитета за стопанска координация при МС от 1970 г. Съгласно РМС № 15 от 24
юни 1986 г., от 1 юли 1986 г. се образува Комбинат за търговия и услуги “Лазур“ към
ОНС - Варна. КТУ “Лазур“ - Варна се образува на базата на СД “Местна промишленост и битови услуги“ - Варна, СД “Търговия“ - Варна и Окръжно предприятие “Търговия на едро“ - Варна (ДВ, бр. 52/1986 г.). На 20 февр. 1989 г. Варненският окръжен съд
вписва в регистъра за държавни и общински фирми под № 2 ДФ “Лазур” - Варна (ДВ,
бр. 26 и бр. 34/1989 г.). От 16 дек. 1991 г. предприятието е “Лазур“ - ЕАД Варна (ДВ, бр.
10/1992 г.). Предмет на дейност: производство на кожена галантерия, метални конструкции, хранителни стоки, търговия, услуги и атракции, отдаване под наем на складови и търговски площи, обекти за услуги и обучение за професионална квалификация.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, наредби, заповеди, инструкции и информации от висшестоящи органи за
дейността на предприятието (1970 - 1994).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1970 - 1994).
Протоколи от заседания на СС (1970 - 1994).
Годишни отчетни доклади за производствената и търговската дейност (1971 - 1975).
Докладни записки, информации и писма до висшестоящи органи за подобряване на
организацията на труда и управлението (1971 - 1994).
Отчети, анализ и справки за: изпълнение на производствените планове, труда и фонд
“Работна заплата”, себестойността на промишлената продукция (1970 - 1993).
Щатни разписания (1970 - 1994).
Обяснителни записки и изложения за развитието на непромишлените и промишлените
услуги в местната, кооперативната промишленост и в извънматериалната сфера (1970).
Договор за сътрудничество и обмяна на опит в областта на услугите между предприятието и комуналните стопанства в гр. Рощок, ГДР (1974 - 1975).
Доклади, обзори и отчети за състоянието на охраната на труда, техническата безопас-
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ност, трудовите злополуки и противопожарната защита (1977 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1994).
Доклади за дейността на профорганизацията (1972, 1984 - 1986, 1990 - 1992).
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОСЕРВИЗИ“ ВАРНА
Ф. 1163, 69 а. е., 1970 - 1983 г.

Създадено е съгласно РМС № 81 от 26 февр. 1970 г. Предмет на дейност: радио- и
телевизионни услуги.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, инструкции и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1970 - 1983).
Правилник за дейността на предприятието (1970).
Протоколи от заседания на СС (1970 - 1972).
Заповеди от ръководството, доклади, информации и справки за дейността на предприятието (1970 - 1983).
Годишни отчети и справки за изпълнение на производствения план (1970 - 1989).
Наредби за организация на работната заплата (1974).
Щатни разписания (1971, 1975, 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1979, 1981).
Обзори, отчети и справки за: разход на суровини и материали, горива и електроенергия (1977 - 1983), охраната, безопасността и хигиената на труда (1980 - 1984).
Встъпителен баланс с разделителен протокол и справки за активите и пасивите за
предаване на радиотелевизионната дейност от промкомбинат “Електрон” - Варна, на ДП
“Телевизионни и радиосервизи” - Варна (1970).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1983).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ГРАДСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ
“ОДЕСОС“ - ВАРНА
Ф. 682, 410 а. е., 1949 - 1991 г.

На 1 ян. 1949 г. съгласно решение № 495 на ГОНС - Варна, от 18 окт. 1948 г. се
създава СП “Меспром“ - Варна. Предприятието търпи следните промени в наименованието си:
СП “Градски промишлен комбинат” - Варна (1951 - 1955);
СП “Градски промкомбинат “Одесос“ - Варна (1955 - 1971);
Държавно предприятие за услуги “Одесос“ - Варна (1971 - 1977);
Предприятие за готови изделия “Одесос“ - Варна (1977 - 1980);
Предприятие за инженерно-внедрителна и производствена дейност - Варна (1980 - ).
Предмет на дейност: комунално-битови услуги и производство на стоки за широко потребление.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1949 1991).
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Правилник за устройството и вътрешния ред (1962).
Протоколи от заседания на оперативното ръководство, ДС и СС (1952 - 1960, 1971 1980).
Доклади и информации от ръководството до висшестоящи органи по производствени и
финансови въпроси (1970 - 1989).
Историческа справка и предложение до ГК на БКП - Варна, за честване на 25-годишнината на предприятието (1974).
Утвърдени трудови норми (1962 - 1966).
Щатни разписания (1953 - 1991).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1969 - 1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1970 - 1980).
Протоколи за приемане и предаване на дейности на СП “Всестранни услуги“, ТПК
“Родина“ и ТПК “Апостол Славов“ във Варна (1971 - 1980).
Протоколи от заседания на ТИС (1960 - 1978).
Кореспонденция с външнотърговски организации за износ на стоки в СССР, ГДР и
Куба (1977 - 1980).
Таблици за нормативите на оборотните средства (1951 - 1963).
Годишни и тримесечни счетоводни отчети (1951 - 1980).
Инвентаризационни описи за основните средства към 31 дек. 1948 г. на общинските
предприятия “Местна занаятчийска промишленост“ - Варна, “Печатници и книговезници“ Варна, Текстилно-индустриално предприятие “Балкан“ - Варна (1948 - 1949).
Ревизионни актове (1964 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета и от общи отчетно-изборни конференции
(1955 - 1980).
ОКОЛИЙСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ - ВАРНА
Ф. 868, 39 а. е., 1950 - 1959 г.

Създаден е на 1 юни 1950 г. съгласно ПМС № 1171 от 1952 г. и на базата на
ликвидираните общински стопански предприятия - “Комбинат“ в селищата на Варненска околия. Ликвидиран е на 31 дек. 1959 г. Предмет на дейност: металообработване, добив на строителни материали, дърводелски, текстилни и шивашки услуги.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на ДС (1951 - 1957).
Годишни отчети за: изпълнение на производствената програма (1954 - 1959), труда и
фонд “Работна заплата” (1953 - 1959), себестойността на продукцията (1953 - 1959), стокооборота и реализацията на продукцията (1954 - 1957).
Анализи на трудовите злополуки (1952 - 1959).
Трудови норми, заповеди за утвърждаването им и обзори за изпълнението им (1954 1959).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1959).
Ревизионни актове (1953 - 1957).
ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ВАРНА
Ф. 547, 483 а. е., 1951 - 1964 г.
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Учреден е на 1 ян. 1951 г. като Районен съюз на трудовопроизводителни занаятчийски кооперации - Варна. От 1 ян. 1952 г. от наименованието на съюза отпада “занаятчийски“ и остава Районен съюз на ТПК - Варна. От 1 ян. 1958 г. се преименува в ОС
на ТПК - Варна. От 1 юли 1959 г. към него се присъединява ГС на ТПК - Варна. Предмет
на дейност: планира, организира, контролира и ръководи дейността на ТПК във Варна
и региона.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни, инструкции и решения на висшестоящи органи по организационни, производствени и финансови въпроси (1951 - 1952, 1955).
Протоколи и решения от заседания на УС (1951 - 1964).
Доклади от годишни отчетни събрания на: съюза, ръководството и висшестоящи органи (1951 - 1960).
Годишни и тримесечни отчети за: промишлената и стоковата продукция, себестойността на продукцията, труда и фонд “Работна заплата” (1958 - 1963), материално-техническото снабдяване и реализацията на продукцията (1952 - 1959).
Одобрени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1951 - 1958).
Щатни разписания (1953 - 1962).
Номенклатура на видовете производства в ТПК на Варненски окръг (1964).
Уставни и учредителни преписки за създаване и ликвидиране на ТПК във Варненски
окръг (1953 - 1957).
Годишни счетоводни отчети на ОС на ТПК - Варна, и на влизащите в него ТПК (1955 1964).
Ревизионни актове (1951 - 1958).
ГРАДСКИ СЪЮЗ НА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ВАРНА
Ф. 611, 84 а. е., 1959 - 1964 г.

Създаден е на 1 юли 1959 г. На 1 юли 1964 г. се обединява с ОС на ТПК - Варна.
Предмет на дейност: ръководи, планира и организира цялостната дейност на ТПК във
Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания, инструкции и решения на висшестоящи органи по организационни, производствени и финансови въпроси (1959 - 1964).
Протоколи от заседания на УС (1959 - 1964).
Доклади на УС на ГС на ТПК - Варна, изнесени пред годишни отчетно-изборни конференции на съюза (1959 - 1963).
Годишни отчетни доклади за дейността на ТПК, влизащи в състава на съюза (1960),
изпълнението на промишлената продукция, стокооборота, капиталните вложения, труда и
фонд “Работна заплата” (1959 - 1964).
Щатни разписания (1961 - 1964).
Годишни счетоводни отчети на ГС на ТПК - Варна, и на ТПК, влизащи в неговия състав
(1959 - 1960).
Ревизионни актове (1959 - 1963).
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V. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
ОБЛАСТНА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ВАРНА
Ф. 27, 27 а. е., 1944 - 1948 г.

Създадена е съгласно заповед № 2027 на МЗДИ - гр. София, от 27 ноем. 1944 г.
Предмет на дейност: ръководи околийските агрономства в областта.
Прекратява дейността си през 1948 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Годишни отчети за развитието на растениевъдството и скотовъдството в областта (1947
- 1948).
Протоколи, преписки и сведения за изкупуването и районирането на едрия земеделски
инвентар (1945 - 1947), .разпределението на изкуствени торове в стопанствата в областта
(1946 - 1948), състоянието на площите с овощни насаждения, лозя, зеленчуци и тютюн ,с
данни за получените добиви (1947 - 1948).
ОКРЪЖЕН АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН СЪЮЗ - ВАРНА
Ф. 1405, 82 а. е., 1979 - 1987 г.

Създаден е през март 1979 г. след закриване на Управление “Земеделие и хранителна промишленост” при ОНС - Варна. Предмет на дейност: организира, насочва и
координира селскостопанското производство. Прекратява дейността си през апр. 1987
г., когато функциите му се поемат от Съвет по селско и горско стопанство към ОНС Варна, който е закрит през февр. 1988 г. и се създава Областна комисия за селското
стопанство, горите и самозадоволяването - Варна. Тя съществува до септ. 1991 г. През
юни 1993 г. се създава Областна земеделска служба - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на съюза (1980 - 1985).
Годишни производствени отчети (1979 - 1987).
Годишни счетоводни отчети (1979 - 1981).
Програми, анализи, доклади и отчети на ръководството за развитието на земеделието
(1981 - 1987).
Доклади, отчети и информации за състоянието на животновъдството (1982 - 1987).
Планове и отчети за капиталното строителство (1983 - 1987).
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО - ВАРНА
Ф. 25, 67 а. е., 1944 - 1949 г.

Създадено е през юни 1934 г. Закрито е на 30 апр. 1948 г., като функциите му се
поемат от отдел “Земеделие” при ОкНС - Варна. Предмет на дейност: развитие на
агрономството и селското стопанство.
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Архивният фонд е частично запазен.
Стопански планове за Варненска околия (1945 - 1948).
Преписки с висшестоящи органи за: снабдяването на селските общини със сортови
семена (1944 - 1948), развитието на овощарството, лозарството, винарството, тютюнопроизводството, пчеларството, бубарството и градинарството (1945 - 1947).
Актове за установяване на средното производство (1946).
Сведения за състоянието на скотовъдството във Варненския регион (1945 - 1948).
ПЪЛНОМОЩНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕТО
ЗА ДОБРУДЖА - ВАРНА
Ф. 587, 124 а. е., 1951 - 1956 г.

Създадено е през ноември 1951 г. съгласно ПМС № 236 от 1951 г.
Предмет на дейност: развитие в областта на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията.
Закрито е през 1956 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Годишни доклади за развитието на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа (1952 - 1956).
Преписки с висшестоящи органи за: изпълнението на плана за водоснабдяването и
изграждането на напоителни системи (1952 - 1956), електрифицирането на добруджанските
селища (1954 - 1956), изпълнението на плана за държавните полезащитни горски пояси
(1952 - 1956) и строителството на пътни обекти (1954 - 1956).
ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ
3 фонда, 275 а. е., 1950 - 1956 г.

Създадени са през юни 1950 г. към Министерството на вътрешната търговия, за
да контролират изпълнението на държавните доставки от селскостопанска продукция от частни стопани и ТКЗС.
Закрити са през 1956 г.
Архивните фондове са добре запазени.
ОКРЪЖНО ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ДОСТАВКИТЕ - ВАРНА
Ф. 443, 207 а. е., 1950 - 1956 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ДОСТАВКИТЕ - ВАРНА
Ф. 589, 27 а. е., 1954 - 1956 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ - ПРОВАДИЯ
Ф. 336, 41 а. е., 1952 - 1956 г.

Окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на пълномощниче-
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ствата - Ф. 443 (1955, 1956), Ф. 589 (1956).
Протоколи, доклади и информации на ръководството за дейността на пълномощничествата - Ф. 443 (1951 - 1955), Ф. 589 (1954 - 1956), Ф. 443 (1951 - 1955), Ф. 336 (1954 - 1956).
Десетдневни и месечни сведения за изкупени количества селскостопанска продукция Ф. 443 (1952 - 1955), Ф. 336 (1954 - 1956).
КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Ф. 632, 136 а. е., 1954 - 1975 г.

През ян. 1952 г. във Варна е създадено опитно поле по лозарство към Лозаровинарския институт - гр. Плевен, съгласно ПМС № 1058 от 1951 г., което от 1 март 1955
г. се трансформира в Опитна станция по лозарство и винарство - Варна. С ПМС № 149
от 6 септ. 1962 г. от 1 окт. 1962 г. станцията става Комплексна опитна станция - Варна.
От 1 ян. 1963 г. се разкриват отдели по овощарство, винарство и зеленчукопроизводство.
Съгласно ПМС № 41 от 23 ноем. 1971 г. и РМС № 83 от 25 февр. 1972 г., станцията
преминава към Института за научноизследователска, развойна и проектантска дейност при ДСО “Винпром“ - гр. София. От 1 ян. 1973 г. до 31 дек. 1975 г. притежава
наименованието Опитна станция по лозарство и винарство - Варна.
С ПМС № 8 от 9 февр. 1976 г. от 1 ян. 1976 г. към ДСО “Винпром“ - гр. София се
създава “Научно-производителен лозаро-винарски комплекс - Варна.
Предмет на дейност: овощарство, винарство и зеленчукопроизводство.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на станцията (1959 - 1962, 1971 - 1975).
Протоколи от заседания на ДС (1968 - 1974), от съвместни заседания на СС и профкомитета (1968 - 1973).
Годишни отчети за организационната, производствената и научноизследователската
работа на станцията (1954 - 1972).
Производствено-финансови планове и отчети (1965 - 1975).
Наредба за организация на работната заплата (1970 - 1975)
ДЪРЖАВЕН ОВОЩЕН РАЗСАДНИК - ПРОВАДИЯ
Ф. 76, 28 а. е., 1939 - 1949 г.

Създаден е на 24 окт. 1911 г. Продължава своята дейност и след 9 септ. 1944 г.
Предмет на дейност: производството на облагороден сортов овощен разсад с цел подобряване на овощарството в Провадийския край.
Архивният фонд е частично запазен.
Програми и сведения от ръководството до висшестоящи органи за дейността на разсадника (1942 - 1948), за извършване на опитна и изследователска работа (1942 - 1944).
Книга за вписване на ежедневната работа, извършена в разсадника (1939 - 1949).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “СОРТОВИ СЕМЕНА“ РАЙОНЕН КЛОН - ВАРНА
Ф. 912, 295 а. е., 1957 - 1994 г.
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Създаден е на 17 дек. 1956 г. Предмет на дейност: да снабдява окръга и страната
със сортови семена, картофи, посадъчен материал: овощен, ягодов и лозов.
От 1 апр. 1965 г. предприятието се преименува от ОУ “Сортови семена” - Варна в
ДСО “Сортови семена” - районен клон - Варна.
С ПМС № 8 от 8 февр. 1976 г. предприятието приема наименованието СП “Сортови семена и посадъчен материал“ - Варна.
В периода 1986 - 1994 г. действа като предприятие “Сортови семена и посадъчен
материал“ - Варна, от 25 юли 1994 г. е “Сортови семена“ АД - Варна, а от 17 окт. 1994
г. - “Сортови семена“ ЕАД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Инструкции, нареждания и окръжни от висшестоящи органи за промени в структурата
на предприятието и производствената дейност (1958 - 1974).
Протоколи от годишни отчетни събрания и заседания на Стопанския комитет (1965 1966, 1969 - 1994).
Доклади за дейността на предприятието (1965 - 1989).
Информации от директора и главния агроном за производството и пласмента на семена и посадъчен материал (1970 - 1975).
Годишни отчети за семепроизводството, изкупуването и пласмента на готова продукция (1957 - 1975), за труда и фонд “Работна заплата” (1959 - 1975).
Щатни разписания (1959 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1957 - 1975, 1981 - 1994).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1957 - 1974).
Протоколи от заседания на профкомитета (1981 - 1989).
ОКРЪЖНА СЕМЕКОНТРОЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА
Ф. 702, 47 а. е., 1956 - 1976 г.

През 1954 г. съществуващата към ОкНС - Варна лаборатория за почвен анализ и
семеконтрол се обособява като самостоятелна единица. Тя е административно подчинена на МЗ под наименованието Окръжна семеконтролна инспекция - Варна.
Предмет на дейност: контролира получаването и използването на високодобивни
семена и качествен лозов, овощен и ягодов посадъчен материал.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи и отчетни доклади от годишни събрания (1956 - 1976).
Сведения, доклади и отчети за постъпили и анулирани проби от есенни култури (1956
- 1964), за изпълнение на плановете за облагородяване на посадъчните материали (1956 1966).
ГРАНИЧНА ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА - ВАРНА
Ф. 921, 34 а. е., 1948 - 1972 г.

Създадена е през 1949 г. Предмет на дейност: опазване на растенията от вредители и болести, упражняване на пряк контрол върху храните от растителен продукт.
През 1953 г. службата се преименува в Инспекция по карантината на растенията
- Варна, през 1966 г. става Гранична инспекция по карантина на растенията - Варна.
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Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди, инструкции и указания от висшестоящи органи за развитие на растениевъдството (1962 - 1971).
Доклади и отчети за дейността на инспекцията (1965 - 1971).
АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНИ КОМПЛЕКСИ
10 фонда, 1809 а. е., 1970 - 1989 г.

Създаването и дейността на АПК се урежда с ПМС № 24 от 1970 г. През 1970 г.
във Варненски окръг са създадени седем АПК. През 1979 г. е създаден АПК - гр. Бяла,
след отделяне от АПК - гр. Георги Трайков (дн. гр. Долни чифлик), Варненско. През
1973 г. е създаден АПК - гр. Девня, Варненско, а през 1978 г. е създадено АПК - с.
Аксаково, Варненско. Новите комплекси обединяват териториите на бившите ТКЗС и
ДЗС. АПК във Варненски окръг са утвърдени с Разпореждане № 606 от 30 дек. 1970 г.
на Комитета за стопанска координация при МС. С решение на ОблК на БКП и ОНС Варна, от 1 септ. 1989 г. АПК се закриват.
Архивните фондове са добре запазени.
АПК “ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ“ - с. АКСАКОВО
Ф. 1380, 124 а. е., 1978 - 1989 г.

Създаден е през апр. 1978 г. като се отделя от АПК “Д. Кондов“ - Варна.
Обединява клоновите стопанства в селата Игнатиево, Изворско, Каменар, Ботево, Кичево, Крумово и Тополите.
АПК “ТРИФОН МИЛУШЕВ“ - БЯЛА
Ф. 1281, 78 а. е., 1979 - 1987 г.

Създаден е на 1 ян. 1979 г., след отделяне от АПК - гр. Георги Трайков (дн. гр.
Долни чифлик), Варненско. Обединява клоновите стопанствата в селата Бяла, Горица,
Господиново, Дюлино, Попович и Самотино.
АПК “ДИМИТЪР КОНДОВ“ - ВАРНА
Ф. 1146, 296 а. е., 1970 - 1989 г.

Създаден е на 12 авг. 1970 г. Обединява клоновите стопанства в селата Аврен,
Аксаково, Приселци, Кичево, Водица и Варна.
На 1 апр. 1978 г. комплексът се разделя на нови два - с центрове във Варна и в с.
Аксаково, Варненско. Към АПК “Димитър Кондов“ - Варна остават клоновите стопанства в селата Аврен, Приселци и Константиново, като от АПК “Бойчо Желев“ - гр.
Провадия се предава и с. Синдел. От 1 ян. 1984 г. седалището на комплекса се премества в с. Аврен, Варненско.
АПК “ДРУЖБА“ - с. ВЕТРИНО
Ф. 970, 275 а. е., 1970 - 1989 г.
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Създаден е през авг. 1970 г. В него влизат клоновите стопанства в селата Ветрино, Белоградец, Млада гвардия, Доброплодно и Невша. АПК ликвидира дейността си
на 17 март 1973 г. и влиза в ПАК - гр. Девня, Варна. След закриването на ПАК - гр.
Девня, Варненско, с протокол от 3 ян. 1978 г. от учредително събрание, се образува
отново АПК “Дружба“ - с. Ветрино, Варненско.
АПК “СЪБИ ДИЧЕВ“ - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 1157, 201 а. е., 1970 - 1987 г.

Създаден е на 27 авг. 1970 г. В него влизат клоновите стопанства в селата Брестак, Червенци, Стефан Караджа, Михалич и Оборище.
АПК “ПРИМОРСКИ ПАРТИЗАНИ“ - ГЕОРГИ ТРАЙКОВ (дн. ДОЛНИ
ЧИФЛИК)
Ф. 1150, 251 а. е., 1970 - 1989 г.

Създаден е на 12 авг. 1970 г. В него влизат клоновите стопанства в селата Бяла,
Долен чифлик, Старо Оряхово и Гроздьово.
На 1 ян. 1979 г. се отделя АПК “Трифон Милушев” - с. Бяла, Варненско и се
обособява като самостоятелно предприятие.
АПК - ДЕВНЯ
Ф. 1235, 60 а. е., 1973 - 1977 г.

Създадено е през март 1974 г. и съществува до дек. 1977 г. Изграден е на базата на
АПК в селата Суворово и Ветрино и Завод за захар - гр. Девня. От 1 ян. 1978 г. ПАК - гр.
Девня се разделя и посочените АПК и Завод за захар - гр. Девня продължават своята
дейност самостоятелно.
АПК “КАМЧИЯ“ - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1149, 213 а. е., 1970 - 1989 г.

Създаден е на 30 дек. 1970 г. В него влизат клоновите стопанства: ТКЗС “Г.
Дамянов“ - гр. Дългопол, в с. Цонево и с. Партизани.
АПК “БОЙЧО ЖЕЛЕВ“ - ПРОВАДИЯ
Ф. 1147, 132 а. е., 1970 - 1989 г.

Създаден е на 4 септ. 1970 г. В него влизат клоновите стопанства в селата Блъсково, Градинарово, Житница, Синдел и Черковна.
АПК “ЗДРАВКО БОМБОВ“ - с. СУВОРОВО
Ф. 963, 179 а. е., 1970 - 1987 г.

Създаден е на 13 авг. 1970 г. В него влизат клоновите стопанства в селата: Девня
(дн. гр.), Суворово и Николаевка. Ликвидирано е на 17 март 1974 г., като, заедно с
АПК - с. Ветрино, влиза в ПАК - с. Девня. След ликвидацията на ПАК - с. Девня, от 1 ян.
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1978 г., отново действа като АПК - с. Суворово.
Окръжни, разпореждания, указания, заповеди и наредби от висшестоящи органи за
дейността на АПК - Ф. 1380 (1975 - 1985), Ф. 1281 (1979 - 1986), Ф. 1146 (1973 - 1980), Ф.
970 (1976 - 1980), Ф. 1157 (1970 - 1975), Ф. 1150 (1970 - 1989), Ф. 1149 (1971 - 1975, 1983 1988), Ф. 963 (1971, 1972, 1978).
Правилници за устройството и дейността на АПК - Ф. 1380 (1981), Ф. 1281 (1982 1984), Ф. 1146 (1973, 1978 - 1980), Ф. 970 (1970, 1981), Ф. 1157 (1971, 1977), Ф. 1150 (1971,
1975, 1978, 1987), Ф. 1149 (1973, 1977, 1981), Ф. 1147 (1980 - 1986), Ф. 963 (1971).
Протоколи и доклади от общи делегатски събрания и общи годишни събрания на АПК
- Ф. 1380 (1978 - 1985), Ф. 1281 (1979), Ф. 1146 (1971, 1974 - 1976), Ф. 970 (1970 - 1989), Ф.
1157 (1974 - 1987), Ф. 1150 (1971 - 1989), Ф. 1149 (1971 - 1988), Ф. 1147 (1970, 1979 - 1989),
Ф. 963 (1971 - 1979, 1982 - 1987).
Протоколи от заседания на УС и КС - Ф. 1380 (1978 - 1985), Ф. 1281 (1979 - 1986), Ф.
1146 (1975 - 1987), Ф. 1157 (1974 - 1987), Ф. 1150 (1970 - 1989), Ф. 1149 (1970 - 1988), Ф.
1147 (1970 - 1981, 1984 - 1989), Ф. 963 (1970).
Заповеди на председателите на АПК за дейността на комплексите - Ф. 1380 (1978 1986), Ф. 1281 (1979, 1980), Ф. 1146 (1975 - 1987), Ф. 1157 (1976 - 1979), Ф. 1149 (1974 1989), Ф. 963 (1972, 1973, 1978 - 1987), Ф. 1235 (1975 - 1977).
Годишни производствени отчети - Ф. 1380 (1978 - 1988), Ф. 1281 (1979 - 1986 ), Ф. 1146
(1971 - 1988), Ф. 970 (1970 - 1986), Ф. 1157 (1971 - 1987), Ф. 1150 (1970 - 1989), Ф. 1149 (1971
- 1989), Ф. 1147 (1971 - 1989), Ф. 963 (1971 - 1973, 1980 - 1987), Ф. 1235 (1973 - 1975).
Доклади, информации и отчети за изпълнение на плана в растениевъдството - Ф. 1380
(1981 - 1983), Ф. 1281 (1979 - 1986), Ф. 1146 (1970 - 1985), Ф. 970 (1970 - 1988), Ф. 1157 (1971
- 1980), Ф. 1150 (1970 - 1989), Ф. 1149 (1971 - 1985), Ф. 1147 (1970 - 1976, 1980 - 1987), Ф. 963
(1971, 1979 - 1987), Ф. 1235 (1973 - 1976).
Доклади, информации и отчети за изпълнение на плана в животновъдството - Ф. 1380
(1979 - 1982), Ф. 1281 (1980 - 1986), Ф. 1146 (1973 - 1987), Ф. 970 (1970 - 1988), Ф. 1157 (1971
- 1988), Ф. 1150 (1973 - 1989), Ф. 1149 (1971 - 1988), Ф. 1147 (1973 - 1976, 1983 - 1987), Ф. 963
(1972, 1979 - 1987).
Годишни счетоводни отчети - Ф. 1146 (1975 - 1982), Ф. 1157 (1972 - 1977), Ф. 1147
(1973 - 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение - Ф. 1380 (1979 - 1986),
Ф. 1146 (1980 - 1981), Ф. 970 (1978 - 1980, 1983, 1986), Ф. 1150 (1976 - 1986), Ф. 963 (1978 1987), Ф. 1235 (1973 - 1976).
ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
146 фонда, 14 384 а. е., 1945 - 1995 г.

Първите ТКЗС във Варненски окръг са създадени през 1945 г.
В ДА - Варна се съхраняват 146 фонда на ТКЗС. Няма обособени фондове на
обединените ТКЗС, действащи след 1958 г. Документите на същите са комплектувани
към фондовете на действащите ТКЗС до тази година. Към фондовете на ТКЗС са
включени и описите от експертизата на клоновите стопанства, влизащи в състава на
действащите АПК. Приети са и документите на ликвидационните съвети в самостоятелен опис към дадения фонд. В издание на ДА - Варна е публикуван тематичен каталог: “Селското стопанство във Варненския край” (Сборник из документалното бо-
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гатство на Варненския край. Т. VI. Варна, 1983, с. 60 - 154) и, с цел предпазване от
повторение, в анотациите за вида и съдържанието на документите не посочваме данни
за съответен фонд и период.
Архивните фондове са добре запазени.
ТКЗС “ЙОРДАН НОЕВ“ - с. АВРЕН
Ф. 594, 397 а. е., 1948 - 1995 г.
Учредено е на 3 септ. 1948 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ“ - с. АКСАКОВО
Ф. 560, 293 а. е., 1948 - 1974 г.
Учредено е на 19 ноем. 1948 г.
ТКЗС “ПЪРВИ МАЙ“ - с. АРКОВНА
Ф. 502, 14 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 7 май 1956 г.
ТКЗС “НОВ ЖИВОТ“ - с. АСПАРУХОВО
Ф. 552, 74 а. е., 1950 - 1958 г., 1988 - 1995 г.
Учредено е на 29 септ. 1950 г.
ТКЗС “ХРИСТО БОТЕВ“ - с. БАНОВО
Ф. 407, 18 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 12 март 1956 г.
ТКЗС “VII КОНГРЕС“ - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 593, 270 а. е., 1948 - 1974 г.
Учредено е на 14 март 1948 г.
ТКЗС “23 СЕПТЕМВРИ“ - с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 450, 379 а. е., 1950 - 1962 г.
Учредено е на 26 септ. 1950 г.
ТКЗС “НАПРЕДЪК“ - с. БЕНКОВСКИ
Ф. 416, 27 а. е., 1947 - 1958 г.
Учредено е на 21 септ. 1947 г.
ТКЗС “ТОДОР ИЛИЕВ“ - с. БЛЪСКОВО
Ф. 623, 176 а. е., 1950 - 1975 г.
Учредено е на 12 септ. 1950 г.
ТКЗС “ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ“ - с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 399, 31 а. е., 1949 - 1959 г.
Учредено е на 10 февр. 1949 г.
ТКЗС “ТРАКИЯ“ - с. БОЛЯРЦИ
Ф. 418, 15 а. е., 1956 - 1958 г.

154

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Учредено е на 9 март 1956 г.
ТКЗС “ЛЕНИН“ - с. БОРЯНА
Ф. 553, 73 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 28 авг. 1950 г.
ТКЗС “АТАНАС ДОЛАПЧИЕВ“ - с. БОТЕВО
Ф. 567, 93 а. е., 1946 - 1968 г., 1991 - 1995 г.
Учредено е на 12 септ. 1946 г.
ТКЗС - с. БОЯНА
Ф. 233, 21 а. е., 1949 - 1958 г.
Учредено е на 9 ян. 1949 г.
ТКЗС “МИР“ - с. БРЕСТАК
Ф. 573, 337 а. е., 1950 - 1975 г., 1989 - 1995 г.
Учредено е на 22 авг. 1950 г.
ТКЗС “МЕРЕСИЕВ“ - с. БЪРЗИЦА
Ф. 401, 67 а. е., 1948 - 1959 г.
Учредено е на 17 дек. 1948 г.
ТКЗС “ТР. МИЛУШЕВ“ - с. БЯЛА
Ф. 349, 205 а. е., 1947 - 1977 г.
Учредено е на 20 юли 1947 г.
ОТКЗС “ЧЕРНО МОРЕ“ - ВАРНА
Ф. 528, 89 а. е., 1959 - 1962 г.
Учредено е на 3 март 1959 г.
ТКЗС “ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ - с. ВЕЛИЧКОВО
Ф. 486, 75 а. е., 1946 - 1956 г.
Учредено е на 10 авг. 1946 г.
ТКЗС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - с. ВЕНЕЛИН
Ф. 377, 59 а. е., 1951 - 1960 г.
Учредено е на 15 март 1947 г.
ТКСЗ “ЛИСЕНКО“ - с. ВЕНЕЛИН
Ф. 474, 102 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е през 1948 г.
ТКЗС “9 СЕПТЕМВРИ“ - с. ВЕТРИНО
Ф. 582, 283 а. е., 1950 - 1975 г.
Учредено е през 1950 г.
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ТКЗС “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ“ - с. ВЕНЧАН
Ф. 357, 86 а. е., 1949 - 1958 г.
Учредено е на 18 юни 1948 г.
ТКЗС “ЧЕРНО МОРЕ“ - с. ВИНИЦА
Ф. 462, 12 а. е., 1958 г.
Учредено е на 8 март 1958 г.
ТКЗС “ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ - с. ВЛАДИСЛАВОВО
Ф. 464, 60 а. е., 1948 - 1959 г.
Учредено е на 23 окт. 1948 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ - с. ВОДИЦА
Ф. 531, 163 а. е., 1945 - 1974 г.
Учредено е на 1 окт. 1945 г.
ТКЗС “ТРУД“ - с. ВОЙВОДИНО
Ф. 446, 73 а. е., 1946 - 1958 г., 1991 - 1995 г.
Учредено е на 4 февр. 1946 г.
ТКЗС “МИХАИЛ ИВАНОВ“ - с. ВЪГЛЕН
Ф. 563, 121 а. е., 1945 - 1958 г.
Учредено е на 17 септ. 1950 г.
ТКЗС “ЛЕНИН“ - с. ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 268, 314 а. е., 1950 - 1975 г., 1979 - 1995 г.
Учредено е на 17 септ. 1950 г.
ТКЗС “МИЧУРИН“ - с. ГАБЪРНИЦА
Ф. 577, 33 а. е., 1950 - 1959 г.
Учредено е през 1950 г.
ТКЗС - с. ГЕНЕРАЛ-КАНТАРДЖИЕВО
Ф. 516, 37 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 12 авг. 1950 г.
ТКЗС “ИВАН КАРАКОСТОВ“ - с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 235, 93 а. е., 1948 - 1958 г., 1991 - 1995 г.
Учредено е на 29 дек. 1948 г.
ТКЗС “АНГЕЛ ГЛАВЧЕВ“ - с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 791, 39 а. е., 1950 - 1959 г.
Учредено е на 6 септ. 1950 г.
ТКЗС - с. ГОЛИЦА
Ф. 1297, 5 а. е., 1958 - 1959 г.
Учредено е на 6 септ. 1958 г.
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ТКЗС “СЕПТ.“ - с. ГОЛЯМО ДЕЛЧЕВО
Ф. 487, 32 а. е., 1955 - 1958 г.
Учредено е на 30 септ. 1955 г.
ТКЗС “ЗЕНИТ“ - с. ГОРЕН БЛИЗНАК
Ф. 419, 23 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 25 авг. 1950 г.
ТКЗС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - с. ГОСПОДИНОВО
Ф. 352, 43 а. е., 1946 - 1958 г.
Учредено е на 10 март 1945 г.
ТКЗС “МИЧУРИН“ - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 585, 236 а. е., 1950 - 1975 г.
Учредено е на 14 септ. 1950 г.
ТКЗС “ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ“ - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 485, 129 а. е., 1950 - 1974 г.
Учредено е на 18 септ. 1950 г.
ТКЗС “НОВ ЖИВОТ“ - с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 488, 24 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 5 март 1956 г.
ТКЗС “ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ - с. ДЕВНЯ
Ф. 410, 60 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 9 септ. 1950 г.
ТКЗС “ПРАВДА“ - с. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 420, 16 а. е., 1951 - 1958 г.
Учредено е на 10 февр. 1951 г.
ТКЗС “СТОЯН МУРАДАНЛАРСКИ“ - с. ДОБРИНА
Ф. 597, 69 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 2 ноем. 1948 г.
ТКЗС “ЗВЕЗДА“ - с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 482, 140 а. е., 1950 - 1958 г., 1966 - 1973 г.
Учредено е през 1950 г.
ТКЗС “МИР“ - с. ДОБРОТИЧ
Ф. 812, 37 а. е., 1950 - 1958 г., 1990 - 1995 г.
Учредено е на 8 септ. 1950 г.
ТКЗС “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн. гр. ДОЛНИ
ЧИФЛИК)
Ф. 541, 179 а. е., 1948 - 1975 г.
Учредено е през дек. 1948 г.
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ТКЗС “ВАСИЛ КОЛАРОВ“ - с. ДЪБРАВИНО
Ф. 409, 19 а. е., 1949 - 1958 г.
Учредено е на 15 февр. 1949 г.
ТКЗС “МИЧУРИН“ - с. ДЪЛГОПОЛ
Ф. 550, 234 а. е., 1950 - 1980 г., 1989 - 1995 г.
Учредено е на 7 септ. 1950 г.
ТКЗС “ТРИФОН МИЛУШЕВ“ - с. ДЮЛИНО
Ф. 350, 46 а. е., 1945 - 1958 г.
Учредено е на 7 окт. 1945 г.
ТКЗС “ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ - с. ЕСЕНИЦА
Ф. 481, 173 а. е., 1950 - 1958 г., 1990 - 1995 г.
Учредено е на 6 септ. 1950 г.
ТКЗС “КИРО РАДЕВ“ - с. ЖИТНИЦА
Ф. 598, 214 а. е., 1950 - 1975 г.
Учредено е на 1 окт. 1950 г.
ТКЗС “ПЪРВА ПЕТИЛЕТКА“ - с. ЗАСМЯНО
Ф. 473, 60 а. е., 1949 - 1956 г.
Учредено е през апр. 1949 г.
ТКЗС “ОСМИ МАРТ“ - с. ЗВЕЗДИЦА
Ф. 466, 44 а. е., 195 - 1958 г.
Учредено е на 8 март 1951 г.
ТКЗС “ЛЕНИН“ - с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 402, 40 а. е., 1951 - 1958 г.
Учредено е на 1 апр. 1951 г.
ТКЗС “МАРШАЛ ТОЛБУХИН“ - с. ЗЛАТИНА
Ф. 358, 41 а. е., 1948 - 1959 г.
Учредено е на 10 окт. 1948 г.
ТКЗС “ПЪРВИ МАЙ“ - с. ЗОРНИЦА
Ф. 565, 40 а. е., 1949 - 1956 г.
Учредено е на 26 апр. 1949 г.
ТКЗС “ТРУД“ - с. ИГНАТИЕВО
Ф. 561, 142 а. е., 1946 - 1959 г., 1990 - 1995 г.
Учредено е на 15 окт. 1946 г.
ТКЗС “ЛИСЕНКО“ - с. ИЗВОРНИК
Ф. 792, 24 а. е., 1950 - 1958 г.
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Учредено е на 20 септ. 1950 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ДОБРЕВ“ - с. ИЗГРЕВ
Ф. 440, 40 а. е., 1949 - 1959 г.
Учредено е през септ. 1949 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ - с. ИСКЪР
Ф. 811, 37 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е през септ. 1950 г.
ТКЗС “ПЪРВИ МАЙ“ - с. КАЗАШКА РЕКА
Ф. 404, 41 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 1 септ. 1950 г.
ТКЗС “СКАЛА“ - с. КАЛИМАНЦИ
Ф. 441, 26 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е през ян. 1956 г.
ТКЗС “УКРАЙНА“ - с. КАЛОЯН
Ф. 480, 306 а. е., 1948 - 1967 г., 1976 - 1995 г.
Учредено е на 14 окт. 1948 г.
ТКЗС “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - с. КАМЕНАР
Ф. 463, 102 а. е., 1950 - 1959 г., 1990 - 1995 г.
Учредено е на 30 септ. 1950 г.
ТКЗС “НАДЕЖДА“ - с. КАМЕН ДЯЛ
Ф. 557, 33 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 20 март 1956 г.
ТКЗС “КАПИТАН РАДЕВ“ - с. КАПИТАН-РАДЕВО
Ф. 472, 40 а. е., 1949 - 1958 г.
Учредено е на 27 ян. 1949 г.
ТКЗС “НОВ ЖИВОТ“ - с. КАРАМАНИТЕ
Ф. 378, 170 а. е., 1947 - 1958 г., 1983 - 1995 г.
Учредено е на 19 май 1947 г.
ТКЗС “5-ТЕ ПАРТИЗАНИ“ - с. КИПРА
Ф. 574, 122 а. е., 1948 - 1959 г.
Учредено е на 1 ноем. 1948 г.
ТКЗС “БОЛШЕВИК“ - с. КИТЕН
Ф. 624, 18 а. е., 1950 - 1959 г.
Учредено е на 13 юли 1950 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ГРИГОРОВ“ - с. КИТКА
Ф. 421, 26 а. е., 1951 - 1958 г.
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Учредено е на 1 март 1951 г.
ТКЗС “СТОЯН ДОБРЕВ-СТРАНДЖАТА“ - с. КИЧЕВО
Ф. 610, 118 а. е., 1956 - 1974 г.
Учредено е на 1 апр. 1956 г.
ТКЗС - с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 517, 25 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 16 окт. 1950 г.
ТКЗС “МИР“ - с. КОМАРЕВО
Ф. 625, 22 а. е., 1950 - 1961 г.
Учредено е на 10 авг. 1950 г.
ТКЗС - с. КОМУНАРИ
Ф. 554, 61 а. е., 1949 - 1958 г.
Учредено е на 20 ян. 1949 г.
ТКЗС “СТОЙКО ПЕЕВ“ - с. КОНСТАНТИНОВО
Ф. 434, 103 а. е., 1946 - 1959 г.
Учредено е през март 1946 г.
ТКЗС “9 СЕПТЕМВРИ“ - с. КРАКРА
Ф. 813, 23 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 9 септ. 1950 г.
ТКЗС “КАМЧИЯ“ - с. КРАСИМИР
Ф. 558, 48 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 4 окт. 1950 г.
ТКЗС “ПЪРВИ МАЙ“ - с. КРИВИНИ
Ф. 382, 21 а. е., 1946 - 1952 г.
Учредено е на 11 авг. 1946 г.
ТКЗС “БУЗЛУДЖА“ - с. КРИВНЯ
Ф. 397, 25 а. е., 1951 - 1958 г.
Учредено е на 18 септ. 1951 г.
ТКЗС “АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ“ - с. КРУМОВО
Ф. 470, 151 а. е., 1946 - 1958 г., 1989 - 1995 г.
Учредено е на 12 септ. 1946 г.
ТКЗС “ПЪРВИ МАЙ“ - с. КУМАНОВО
Ф. 518, 37 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 10 март 1956 г.
ТКЗС “РОДНА ЗЕМЯ“ - с. ЛЕВСКИ
Ф. 437, 105 а. е., 1949 - 1958 г.
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Учредено е на 1 февр. 1949 г.
ТКЗС “АЛИ ЕМУРЛОВ“ - с. ЛОПУШНА
Ф. 503, 32 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 19 март 1956 г.
ТКЗС “ВТОРА ПЕТИЛЕТКА“ - с. ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО
Ф. 471, 59 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 29 апр. 1948 г.
ТКЗС “КИРО РАДЕВ“ - с. МАНАСТИР
Ф. 596, 71 а. е., 1947 - 1958 г.
Учредено е на 19 авг. 1947 г.
ТКЗС “НОВ ЖИВОТ“ - с. МЕДОВЕЦ
Ф. 504, 13 а. е., 1958 - 1959 г.
Учредено е на 23 февр. 1958 г.
ТКЗС “СЪГЛАСИЕ“ - с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 572, 102 а. е., 1949 - 1958 г., 1990 - 1995 г.
Учредено е на 2 февр. 1949 г.
ТКЗС “ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКА ПОБЕДА“ - с. МИХАЛИЧ
Ф. 782, 228 а. е., 1950 - 1975 г., 1977 - 1993 г.
Учредено е на 8 септ. 1950 г.
ТКЗС “МЛАДА ГВАРДИЯ“ - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 614, 233 а. е., 1948 - 1974 г.
Учредено е на 20 март 1948 г.
ТКЗС “ПЪТ КЪМ СОЦИАЛИЗМА“ - с. МОМЧИЛОВО
Ф. 579, 40 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 3 окт. 1950 г.
ТКЗС “МИР“ - с. НЕВША
Ф. 608, 283 а. е., 1950 - 1979 г.
Учредено е на 7 септ. 1950 г.
ТКЗС “МИР” - с. НЕНОВО
Ф. 461, 31 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 28 септ. 1950 г.
ТКЗС “ЛИСЕНКО“ - с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. 581, 95 а. е., 1950 - 1959 г., 1980 - 1995 г.
Учредено е през септ. 1950 г.
ТКЗС “ДИМИТЪР КОНДОВ“ - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 442, 268 а. е., 1949 - 1978 г., 1987 - 1995 г.
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Учредено е на 4 ян. 1949 г.
ТКЗС “НОВА ШИПКА“ - с. НОВА ШИПКА
Ф. 489, 36 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 10 март 1956 г.
ТКЗС “ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ - с. НОВО ОРЯХОВО
Ф. 361, 6 а. е., 1951 - 1953 г.
Учредено е на 16 февр. 1951 г.
ТКЗС “ КЛ. ВОРОШИЛОВ “ - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 236, 248 а. е., 1950 - 1975 г., 1987 - 1995 г.
Учредено е на 31 авг. 1950 г.
ТКЗС “ЛИСЕНКО“ - с. ОВЧАГА
Ф. 460, 48 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 14 ноем. 1948 г.
ТКЗС “ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА“ - с. ОРЕШАК
Ф. 520, 48 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 14 март 1956 г.
ТКЗС “ПОДКРЕПА“ - с. ОСЕНОВО
Ф. 519, 73 а .е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 6 апр. 1948 г.
ТКЗС “ЖЕЛЯЗКО МИТЕВ“ - с. ПАДИНА
Ф. 408, 35 а .е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 30 септ. 1950 г.
ТКЗС “БАЛКАН“ - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 619, 243 а. е., 1950 - 1975 г., 1980 - 1995 г.
Учредено е на 8 септ. 1950 г.
ТКЗС “ПЪРВИ МАЙ“ - с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 583, 77 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е през 1950 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ГРИГОРОВ“ - с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 801, 258 а. е., 1948 - 1980 г.
Учредено е на 3 окт. 1948 г.
ТКЗС “БОЙЧО ЖЕЛЕВ“ - ПРОВАДИЯ
ф. 645, 95 а. е., 1958 - 1975 г.
Учредено е на 4 дек. 1958 г.
ТКЗС “НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ - с. ПОВЕЛЯНОВО
Ф. 411, 65 а. е., 1951 - 1958 г.
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Учредено е на 9 февр. 1951 г.
ТКЗС “БАЛКАН“ - с. ПОЛЯЦИТЕ
Ф. 505, 15 а. е., 1958 - 1959 г.
Учредено е на 22 февр. 1958 г.
ТКЗС “ЧЕРНЮ НИКОЛОВ“ - с. ПОПОВИЧ
Ф. 351, 36 а. е., 1945 - 1958 г.
Учредено е на 25 март 1945 г.
ТКЗС “ХРИСТО БОТЕВ“ - с. ПЧЕЛНИК
Ф. 367, 109 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 26 дек. 1948 г.
ТКЗС “ХРИСТО БОТЕВ“ - с. РАВНА
Ф. 459, 48 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 20 септ. 1948 г.
ТКЗС “9 СЕПТЕМВРИ“ - с. РАВНА ГОРА
Ф. 417, 27 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 22 септ. 1950 г.
ТКЗС “КОМБАЙН“ - с. РАДАН ВОЙВОДА
Ф. 793, 22 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 14 окт. 1948 г.
ТКЗС “ПОБЕДА“ - с. РАЗДЕЛНА
Ф. 403, 27 а. е., 1948 - 1955 г.
Учредено е на 17 дек. 1948 г.
ТКЗС “СЕДЕМТЕ ПАРТИЗАНИ“ - с. РЕКА ДЕВНЯ
Ф. 622, 215 а. е., 1958 - 1974 г., 1981 - 1995 г.
Учредено е на 28 ноем. 1958 г.
ТКЗС “ТОДОР ИЛИЕВ“ - с. РОЯК
Ф. 555, 32 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 7 март 1956 г.
ТКЗС “ОТРЯД “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - с. РУДНИК
Ф. 359, 54 а. е., 1948 - 1958 г.
Учредено е на 18 дек. 1948 г.
ТКЗС “МИР“ - с. САВА
Ф. 551, 59 а. е., 1950 - 1959 г.
Учредено е на 23 ноем. 1950 г.
ТКЗС “9 СЕПТЕМВРИ“ - с. САДОВО
Ф. 406, 42 а. е., 1950 - 1958 г.
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Учредено е на 31 авг. 1950 г.
ТКЗС “ХРИСТО БОТЕВ“ - с. СИНДЕЛ
Ф. 588, 276 а. е., 1949 - 1975 г., 1979 - 1995 г.
Учредено е на 11 ян. 1949 г.
ТКЗС “ЦОЛА ДРАГОЙЧЕВА“ - с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 586, 77 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 18 септ. 1950 г.
ТКЗС “НОВ ЖИВОТ“ - с. СЛАДКА ВОДА
Ф. 556, 30 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 6 апр. 1956 г.
ТКЗС “СТАНЧО КИРЯКОВ“ - с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 564, 24 а. е., 1956 - 1958 г.
Учредено е на 27 март 1956 г.
ТКЗС “МАРЕК“ - с. СНЕЖИНА
Ф. 607, 67 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 14 авг. 1950 г.
ТКЗС “РЕПУБЛИКА“ - с. СРЕДНО СЕЛО
Ф. 578, 39 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 13 септ. 1950 г.
ТКЗС “КАМЧИЙСКА ДОЛИНА“ - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 631, 161 а. е., 1949 - 1973 г.
Учредено е на 24 ян. 1949 г.
ТКЗС “ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ - с. СТАРОСЕЛЕЦ
Ф. 576, 27 а. е., 1950 - 1955 г.
Учредено е на 28 септ. 1950 г.
ТКЗС “АНДРЕЙ ЖДАНОВ“ - с. СТРАХИЛ
Ф. 234, 48 а. е., 1950 - 1958 г., 1991 - 1995 г.
Учредено е през ноем. 1950 г.
ТКЗС “КОМУНИСТ“ - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 787, 197 а. е., 1950 - 1975 г., 1980 - 1994 г.
Учредено е на 5 септ. 1950 г.
ТКЗС “ИВАН МИЧУРИН“ - с. СУВОРОВО
Ф. 559, 577 а. е., 1946 - 1978 г.
Учредено е на 24 септ. 1946 г.
ТКЗС “СТАЛИНЕЦ“ - с. СУЛТАНЦИ (дн. с. ЦАРЕВЦИ)
Ф. 571, 55 а. е., 1945 - 1958 г.
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Учредено е на 2 септ. 1945 г.
ТКЗС - с. ТОПОЛИТЕ
Ф. 465, 54 а. е., 1950 - 1959 г.
Учредено е на 28 февр. 1950 г.
ТКЗС “МИЧУРИН“ - с. ТУТРАКАНЦИ
Ф. 398, 16 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 24 май 1950 г.
ТКЗС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - с. ТРЪСТИКОВО
Ф. 570, 44 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 11 септ. 1950 г.
ТКЗС “КАТЮША“ - с. ХРАБРОВО
Ф. 626, 33 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 12 септ. 1950 г.
ТКЗС “ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ“ - с. ЦОНЕВО
Ф. 484, 361 а. е., 1946 - 1975 г., 1989 - 1995 г.
Учредено е на 10 авг. 1946 г.
ТКЗС “ЛИСЕНКО“ - с. ЧАЙКА
Ф. 400, 103 а. е., 1950 - 1959 г.
Учредено е на 6 септ. 1950 г.
ТКЗС “ОСМИ КОНГРЕС“ - с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 790, 173 а. е., 1950 - 1974 г., 1989 - 1995 г.
Учредено е на 7 септ. 1950 г.
ТКЗС “ВЪЗРАЖДАНЕ“ - с. ЧЕРКОВНА
Ф. 784, 219 а. е., 1950 - 1976 г.
Учредено е на 18 септ. 1950 г.
ТКЗС “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ - с. ЧЕРНЕВО
Ф. 412, 157 а. е., 1946 - 1958 г., 1974 - 1978 г., 1989 - 1995 г.
Учредено е на 24 авг. 1946 г.
ТКЗС “9 СЕПТЕМВРИ“ - с. ЧЕРНООК
Ф. 606, 58 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 29 септ. 1950 г.
ТКЗС “ЗАРЯ“ - с. ШКОРПИЛОВЦИ
Ф. 360, 20 а. е., 1951 - 1957 г.
Учредено е на 11 февр. 1951 г.
ТКЗС “В. ЧЕРВЕНКОВ“ - с. ЩИПСКО
Ф. 445, 58 а. е., 1950 - 1958 г.
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Учредено е на 6 септ. 1950 г.
ТКЗС “ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ - с. ЮНАК
Ф. 405, 31 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 8 септ. 1950 г.
ТКЗС “СИНИ ВИР“ - с. ЯВОРОВО
Ф. 490, 100 а. е., 1946 - 1958 г.
Учредено е на 6 окт. 1946 г.
ТКЗС - с. ЯГНИЛО
Ф. 566, 68 а. е., 1950 - 1958 г.
Учредено е на 10 септ. 1950 г.
ТКЗС “СИЛА“ - с. ЯРЕБИЧНА
Ф. 562, 41 а. е., 1945 - 1958 г.
Учредено е на 3 септ. 1945 г.

Окръжни, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на ТКЗС.
Учредителни протоколи, протоколи от заседания на УС и КС, за преминаване на дейността на ТКЗС в АПК и прекратяване на самостоятелната им дейност.
Молби на кооператори за членство. Книги за инвентарните вноски. Опис-декларации
на внесените в стопанството имоти.
Доклади на УС и КС за дейността на ТКЗС.
Информации и отчети на специалисти за състоянието на отраслите в ТКЗС, за работата в личното стопанство и селскостопанската просвета.
Трудови норми и отчети и информации за тяхното изпълнение.
Икономически анализи; земеустройствени планове и отчети за изпълнението им, проектосметна документация.
Годишни финансово-производствени планове и отчети.
Годишни статистически сведения за изпълнение на финансовите и икономическите
показатели.
Ревизионни актове.
Снимки и албуми от дейността на стопанствата.
ДЪРЖАВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
3 фонда, 468 а. е., 1946 - 1974 г.

Създават се през 1946 - 1955 г. В определен период от дейността си някои ТКЗС
работят като ДЗС. При комплектуването на фондовете на ТКЗС в селата Аврен, Аксаково, Гроздьово, Кичево, Невша, Партизани и Приселци са запазени в отделни описи
документалните материали за периода на работа като ДЗС на тези стопанства.
Предмет на дейност: подпомагане и развитие на селското стопанство.
Архивните фондове са добре запазени.
ДЗС “ДИМИТЪР КОНДОВ“ - ВАРНА
Ф. 272, 352 а. е., 1946 - 1974 г.
Основано е през 1946 г.
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ДЗС - с. ВЕТРИНО
Ф. 369, 35 а. е., 1951 - 1955 г.
Основано е през май 1951 г.
ДЗС - с. НОВА ШИПКА
Ф. 370, 81 а. е., 1948 - 1955 г.
Основано е на 20 февр. 1948 г.

Протоколи и решения на ДС и производствени съвети - Ф. 272 (1955 - 1974), Ф. 370
(1952 - 1955), от общи делегатски събрания и конференции - Ф. 272 (1969 - 1974).
Производствено-финансови планове и отчети - Ф. 272 (1948 - 1974), Ф. 369 (1953,
1954), Ф. 370 (1949 - 1955).
Годишни отчети за дейността на стопанствата - Ф. 272 (1948 - 1954, 1967 - 1974), Ф. 369
(1951 - 1954), Ф. 370 (1948 - 1954).
Информации и доклади за развитието на: растениевъдството - Ф. 272 (1959 - 1974), Ф.
369 (1952 - 1955), Ф. 370 (1951 - 1954), животновъдството - Ф. 272 (1960 - 1973), Ф. 369
(1952 - 1955), Ф. 370 (1951 - 1954).
Заповеди на директора за дейността на ДЗС - Ф. 272 (1950 - 1953, 1967 - 1974), Ф. 369
(1954, 1955), Ф. 370 (1951 - 1953).
Ревизионни актове - Ф. 272 (1950 - 1973).
Главни книги - Ф. 272 (1948 - 1951), Ф. 369 (1953, 1954), Ф. 370 (1948 - 1953).
Годишни счетоводни отчети - Ф. 272 (1955 - 1967), Ф. 370 (1949 - 1950).
ПРЕДПРИЯТИЯ С РАСТЕНИЕВЪДНА И ЖИВОТНОВЪДНА ДЕЙНОСТ
6 фонда, 202 а. е., 1970 - 1979 г.

Създадени са в периода 1973 - 1974 г., съгласно предложение на отдел “Земеделие” при ОНС - Варна пред МЗХП - гр. София да се създадат специализирани предприятия към АПК. Предмет на дейност: растениевъдство и животновъдство. Съществуват до 1979 г.
Архивните фондове са добре запазени.
ТЕРИТОРИАЛЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ КЛОН - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 1177, 18 а. е., 1974 - 1977 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 978, 43 а. е., 1970 - 1975 г.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОВОЩАРСТВО - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1289, 41 а. е., 1973 - 1979 г.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 1179, 37 а. е., 1973 - 1979 г.
ЖИВОТНОВЪДНО ФУРАЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ - с. ПАРТИЗАНИ
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Ф. 1178, 29 а. е., 1974 - 1979 г.
ПОЛЕВЪДНО-ЖИВОТНОВЪДНО ПРЕДПРИЯТИЕ - с. ЦОНЕВО
Ф. 1291, 34 а. е., 1974 - 1979 г.
Наредби, указания, инструкции и окръжни от висшестоящи органи за дейността на
предприятията - Ф. 1177 (1974 - 1977).
Правилник за устройството, организацията и дейността на предприятията - Ф. 978
(1970, 1971).
Протоколи от общи отчетни събрания - Ф. 1177 (1975 - 1977), Ф. 978 (1974, 1975), Ф.
1291 (1974 - 1979), от заседания на СС - Ф. 1177 (1975 - 1977), Ф. 1179 (1975 - 1979), Ф. 1178
(1974 - 1979), Ф. 1291 (1977).
Годишни производствено-финансови планове и отчети - Ф. 1177 (1975 - 1978), Ф. 978
(1971 - 1975), Ф. 1179 (1973 - 1979), Ф. 1178 (1974 - 1979), Ф. 1289 (1973 - 1979), Ф. 1291
(1973 - 1979).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение - Ф. 1179 (1974 - 1979),
Ф. 1178 (1974 - 1978).
Щатни разписания - Ф. 1177 (1976, 1977), Ф. 978 (1971 - 1973), Ф. 1289 (1973 - 1978).

ЖИВОТНОВЪДСТВО
ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ХИБРИДНИ СВИНЕ - ВАРНА
Ф. 1214, 72 а. е., 1967 - 1977 г.

През юли 1967 г. е сключен договор между ДСО “Родопа“ - гр. София и фирма
“Джи сие Джи“ - Болоня, Италия, за оборудване и оказване на техническа помощ за
изграждане и пускане в експлоатация на свинекомплекса в с. Слънчево, Варненско.
Комплексът влиза в редовна експлоатация от 1 март 1971 г. и е на подчинение на АПК
“Д. Кондов“ - Варна. От 1 ян. 1975 г. преминава към Научно-производственото обединение по свиневъдство - гр. Шумен.
Архивният фонд е добре запазен.
Писма и заповеди от висшестоящите органи по икономически, организационни и финансови въпроси (1972 - 1977).
Отчетни доклади за дейността на свинекомплекса (1971 - 1977).
Решения и протоколи от заседанията на СС (1973 - 1977).
Заповеди на директора по организационни и производствени въпроси (1971 - 1977).
Доклади и рапорти от служители до директора по производствени въпроси (1973 1977).
Годишни счетоводни отчети (1975 - 1977).
Ревизионни актове (1973 - 1977).
ПТИЦЕКОМБИНАТ - с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 1215, 138 а. е., 1974 - 1982 г.

Създаден е на 1 ян. 1974 г., съгласно РМС № 37 от 23 март 1974 г. На подчинение
е на Министерството на земеделието и хранителната промишленост и Научнопроиз-
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водствено обединение - гр. Костин брод, Софийско. Предмет на дейност: птицевъдство.
През 1977 г. към птицекомбината преминават АПК - с. Суворово, и АПК и РПК гр. Вълчи дол.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди, инструкции и преписки с висшестоящи органи за дейността на
комбината (1974 - 1982).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1975, 1979, 1981, 1982).
Заповеди на директора за работата на комбината (1975, 1976, 1978 - 1982).
Доклади и писма от директора до висшестоящи органи за дейността на комбината
(1974 - 1976, 1978 - 1982).
Производствени отчети (1974 - 1980), за труда и фонд “Работна заплата” (1975 - 1982).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1977, 1980 - 1982).
СТАНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ - ВАРНА
Ф. 391, 7 а. е., 1941 - 1949 г.

Създадена е през 1941 г. През 1943 г. във Варна се премества Областната станция
за болести при развъждането и изкуственото осеменяване на домашните животни от
гр. Пловдив.
На 1 ян. 1951 г. Районната станция за болести при развъждането и изкуственото
осеменяване на домашни животни - Варна, Районната ветеринарно-бактериологична
станция - Варна и Районния ветеринарноконтролен отдел за хранителни и технически
животински продукти - Варна се обединяват в Районна ветеринарна станция - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, предписания и инструкции от висшестоящи органи за организиране на изкуственото осеменяване във фермите в района (1949).
Доклади, отчети и информации за дейността на станцията (1948 - 1949).
Преписки с висшестоящи органи и сродни предприятия за дейността на станцията
(1941 - 1949).
ИНСПЕКЦИЯ ПО ПЛЕМЕННО ДЕЛО - ВАРНА
Ф. 686, 50 а. е., 1952 - 1963 г.

Създадена е на 1 ян. 1957 г. Предмет на дейност: птицевъдство и животновъдство.
От 1 май 1960 г. отделните разсадници се обединяват в Държавна племенна инспекция - Варна, на подчинение на МЗ.
На 1 юни 1962 г. инспекцията се обединява със Станцията за изкуствено осеменяване - Варна и преминава на подчинение на ОНС - Варна. На 20 февр. 1963 г. предприятията отново се разделят, като станцията остава към ОНС, а инспекцията преминава
към Академията на селскостопанските науки, а от 1 май 1969 г. Инспекцията по племенно дело - Варна отново преминава към ОНС - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Годишни и тримесечни отчети за развитието на племенното дело в секторите: гове-
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довъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство и коневъдство (1953 - 1964).
Преписки със сродни предприятия за: изкупуване на племенни животни (1958 - 1962),
откриване на нови племенни разсадници и ферми (1957 - 1958), участие на инспекцията в
селскостопански изложби и панаири (1955 - 1963).
Таблици и сведения за получените резултати в племенните ферми в района на инспекцията (1954 - 1963).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “РОДОПА“, КАНТОРА
“РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ“ - ВАРНА
Ф. 721, 36 а. е., 1954 - 1965 г.

Създадено е през 1954 г. като ДТП “Търговия с разплодни и работни животни“ Варна. Действа на територията на Варненски и Толбухински (дн. Добрички) окръг, със
свои представителства в бившите околийски центрове. От 1 март 1961 г. дейността се
разделя в двата окръга и се обособяват самостоятелни клонове във Варна и Толбухин.
От 1 ян. 1966 г. предприятието преминава към ДСО “Родопа” - гр. София, под
наименованието - Кантора “Разплодни животни“ - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, заповеди и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1958 - 1965).
Доклади, информации и указания от ръководството на предприятието до висшестоящи
органи за дейността на предприятието (1954 - 1957).
Отчети за търговската дейност, изкупуването и пласирането на разплодни и работни
животни (1954 - 1965).
Заповеди, протоколи и преписки на ръководството за вноса и износа на разплодни
животни (1957, 1958).
Указания за организирането и участието на пазари и панаири (1957 - 1960).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1965).
ИХТИОЛОГИЧЕСКА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Ф. 149, 552 а. е., 1946 - 1989 г.

Създадена е през 1932 г. в гр. Созопол. През 1949 г. се премества във Варна. През
1954 г. станцията се обединява с Морска биологическа станция - Варна и Научноизследователския институт за сладководно рибарство - гр. София. Съгласно ПМС № 13 от
22 ян. 1954 г. се създава Научноизследователски институт за рибарство и рибна промишленост - Варна. За периода от 1 септ. 1961 до 21 ян. 1964 г. институтът съществува
като Централен научноизследователски институт по рибовъдство и риболов - Варна.
От 21 ян. 1964 г. е Научноизследователски институт по рибно стопанство и океанография - Варна. За периода 8 юни 1968 - 31 дек. 1970 г. наименованието му е Научноизследователски институт по океанография и рибно стопанство, а от 1 ян. 1971 г. до 30
юни 1973 г. е филиал за суровинни ресурси към Централния научноизследователски
институт по рибарство и риболов при ДСО “Рибно стопанство“ - гр. Бургас. От 1 юли
1973 г. е Институт по рибни ресурси - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
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Окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1964 1971, 1975 - 1989).
Заповеди на ръководството за дейността на института (1946 - 1951, 1975 - 1978).
Преписки с висшестоящи органи и сродни предприятия за научно - изследователската
дейност на института (1946 - 1989).
Годишни отчети за дейността на станцията и института (1950 - 1989).
Лични планове и отчети на сътрудници при института (1954 - 1980).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1955 - 1978), от заседания на Научния съвет
(1954 - 1958, 1962 - 1989), на ДС и СС (1963 - 1989).
Списъци на разработените теми от сътрудници към института (1954 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1970, 1975 - 1989).
Протоколи от заседания на профкомитета (1954 - 1989).
МОРСКА БИОЛОГИЧЕСКА СТАНЦИЯ С АКВАРИУМ - ВАРНА
Ф. 1271, 13 а. е., 1944 - 1953 г.

Създадени са през 1932 г. От 21 ян. 1954 г. преустановява самостоятелната си
дейност, като се включва в Научноизследователския институт по рибарство и рибна
промишленост - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Правилник за вътрешния ред (1950).
Преписки с висшестоящи органи за организацията на дейността на станцията (1944 1949) и доставка на апарати и съоръжения (1944 - 1947).
РАЙОННА ИНСПЕКЦИЯ ПО РИБАРСТВО - ВАРНА
Ф. 192, 83 а. е., 1945 - 1967 г.

Създадена е през 1945 г. Предмет на дейност: да контролира риболова, опазването на рибните стопанства и следи за замърсяването на въздуха, почвата и водата.
Регистрира риболовците в района и ги снабдява с разрешителни за риболов.
Архивният фонд е частично запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за организиране и провеждане на делфинолова (1945 - 1950).
Месечни сведения за улова на риба във Варненския риболовен район (1945 - 1968).
Десетдневни, месечни и тримесечни отчети за улова на риба (1948 - 1950, 1961 - 1967).
Годишни отчети за дейността на инспекцията (1945 - 1967).
Преписки със сродни стопанства за зарибяване на микроязовири и водоеми, придружени със сведения за уловената риба (1956 - 1959).
РИБОЛОВНА ДЕЛФИНОЛОВНА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ “БЪЛГАРИН“ - ВАРНА
Ф. 592, 34 а. е., 1949 - 1962 г.

Създадена е на 1 ян. 1950 г. Започва дейността си с 12 души членски състав и
корабите “Българин“, “Българка “ и “Шумни“, а в последствие и “България“, “Рез-
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вая“ и “Марица“.
На 1 март 1954 г. към кооперацията преминават всички частни корабособственици - делфиноловци. На 31 ян. 1959 г. към кооперацията се присъединява риболовната
ТПК “Черноморец“ - Варна.
С ПМС № 294 от 27 февр. 1962 г. кооперацията става част от новообразуваната
ТПК “Наркооп“ - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от общи събрания (1949 - 1962), от заседания на УС (1949 - 1962) и КС
(1950 - 1958).
Заповеди на ръководството за дейността на кооперацията (1955 - 1959).
Отчети за себестойността на улова на риба (1951 - 1959)
Годишни и тримесечни счетоводни отчети (1952 - 1962).
ОБЕДИНЕНА РИБОЛОВНА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
“ПРИМОРЕЦ“ - ВАРНА
Ф. 196, 50 а. е., 1945 - 1949 г.

Създадена е на 11 март 1945 г. на базата на бившите риболовни ТПК “Добружанец“, “Български риболовец“ и риболовния отдел на кооперация “Нептун“ във Варна.
Предмет на дейност: риболов и улов на делфини.
Ликвидира през 1948 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на кооперацията (1948, 1949).
Устави на кооперацията (1945 - 1948).
Протоколи от заседания на УС (1945 - 1948).
Преписки с вишестоящи органи и сродни предприятия за дейността на кооперацията
(1946 - 1948).
Ревизионни актове (1945 - 1948).
РИБОЛОВНА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
“ЧЕРНОМОРЕЦ“ - ВАРНА
Ф. 544, 21 а. е., 1951 - 1958 г.

Създадена е на 1 февр. 1951 г. като обединява всички частни риболовци в града.
Не притежава собствени основни средства. През 1957 г. се снабдява с 2 морски и 4
езерни гриба.
От 31 ян. 1959 г. се присъединява ТПК “Българин“ - Варна и прекратява самостоятелната си дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Учредителен протокол и устав на кооперацията (1951).
Протоколи от общи събрания (1951 - 1958), заседания на УС (1951 - 1958) и на ревизионни комисии (1951 - 1958).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1958).
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ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА - ВАРНА
Ф. 19, 28 а. е., 1944 - 1948 г.

Създадена е през 1944 г., след ликвидацията на Областната ветеринарна служба
- гр. Добрич. Съществува до апр. 1948 г., когато, след промени в териториалното разделение, областите преустановяват съществуването си и към ОНС се разкриват отдели
“Ветеринарно дело“.
Предмет на дейност: контролира дейността на околийските ветеринарни служби.
Архивният фонд е частично запазен.
Месечни и годишни отчети за дейността на предприятието (1946 - 1947).
Месечни и годишни сведения за заразните болести в областта (1946 - 1947).
ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА - ВАРНА
Ф. 483, 343 а. е., 1944 - 1991 г.

Създадена е през 1941 г. със седалище в гр. Добрич, а през 1944 г. се премества във
Варна. През 1945 г. Варненската ветеринарна област се поддържа от една областна
ветеринарна лечебница, четири околийски ветеринарни лечебници, 26 участъкови лекарски амбулатории, 5 участъкови и 5 общински фелдшерски амбулатории.
От 1948 г. действа като Околийска ветеринарна лечебница - Варна, а по-късно
като Окръжна ветеринарна лечебница - Варна до 1976 г. На 1 юли 1976 г. се създава
Окръжен ветеринарномедицински център - Варна, а от 1 ян. 1988 г. става Ветеринарномедицински център - с. Аксаково, Варненско.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на лечебницата
(1959 - 1989).
Планове и отчети за лечебно-профилактичната дейност (1948 - 1989).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1976 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на лечебницата (1976 - 1990).
Амбулаторни дневници и месечни отчети - сведения за прегледани и лекувани животни
(1945 - 1962).
Доклади за диспансеризации (1953 - 1956).
Годишни счетоводни отчети (1968 - 1991).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1980 - 1991).
ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА - ВАРНА
Ф. 111, 12 а. е., 1940 - 1950 г.

Създадена е след Освобождението през 1878 г. Предмет на дейност: упражнява
административен и медицински контрол върху участъковите служби, организира борбата със заразните болести по домашните животни и птици, контролира животинските и млечните произведения и търговията с кожи, яйца, месо, мляко, едър и дребен
рогат добитък. Закрита е през 1948 г., когато се създават отделите “Ветеринарно
дело“ към ОНС.
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Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от ветеринарните прегледи (1943 - 1944).
Актове и постановления от висшестоящи органи за дейността на службата (1940 1946).
Планове за млекопреработването и рибоснабдяването (1948).
Ведомости за хода на заразните болести по домашните животни (1946 - 1950).
ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА - ПРОВАДИЯ
Ф. 98, 35 а. е., 1944 - 1947 г.

Създадена е непосредствено след Освобождението през 1878 г. Предмет на дейност: ръководи борбата със заразните болести по домашните животни и птици и упражнява медицински контрол върху месните и животинските продукти. Ликвидира
през апр. 1948 г. към отдел “Ветеринарно дело“ при ОНС - гр. Провадия.
Архивният фонд е добре запазен.
Годишни отчети за лечебното дело (1944 - 1947).
Месечни сведения за млекопреработването (1944 - 1947).
Преписки с участъковите лекари за разпространението на заразните болести по домашните животни (1944 - 1947).
Сведения за заклания добитък и полученото месо (1946 - 1947).
РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Ф. 546, 90 а. е., 1944 - 1967 г.

Създадена е на 1 ян. 1939 г. Предмет на дейност: извършва бактериологическа
диагностика на материали от животински произход.
От 1 ян. 1948 г. станцията се преименува в Районна ветеринарна бактериологична
станция - Варна.
От 1 ян. 1951 г. съществуващите три ветеринарни станции: Районна станция по
изкуствено осеменяване - Варна, Районна ветеринарна бактериологична станция - Варна
и Ветеринарноконтролен отдел за продукти от животински произход - Варна, се обединяват в едно учреждение под името Районна ветеринарна станция - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, заповеди и предписания от висшестоящи органи за ветеринарно контролната дейност (1943 - 1964).
Годишни отчети за дейността на станцията (1951 - 1967).
Месечни сведения за контролната и диагностичната дейност на станцията (1947 - 1967).
Преписки с висшестоящи органи и сродни предприятия за контрола при получаване и
преработване на месо и мляко (1957 - 1964).
Годишни отчети за дейността на лабораториите в станцията (1956 - 1966).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1960 - 1967).
Ревизионни актове (1957 - 1963).
ПОГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА - ВАРНА
Ф. 67, 17 а. е., 1940 - 1964 г.
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Създадена е през 1880 г. Предмет на дейност: упражнява медицински контрол
върху вноса и износа на добитък и животински продукти.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди и преписки с висшестоящи органи за вноса и износа на животни и животински продукти (1948, 1950 - 1953).
Протоколи за използването на карантинните обори в пристанището (1948 - 1949).
Книга за внесените от чужбина животински продукти (1940 - 1947) и книга за изнесените в чужбина животински продукти (1940 - 1951).
Месечни и годишни доклади, сведения и отчети за дейността на службата (1951 - 1964).
Щатни разписания (1950 - 1961).
РАЙОНЕН ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛЕН ОТДЕЛ ЗА ЖИВОТИНСКИ
ПРОДУКТИ - ВАРНА
Ф. 390, 10 а. е., 1942 - 1949 г.
Създаден е през юни 1942 г. Предмет на дейност: лабораторна диагностика на
животни и животински продукти. През 1950 г. отделът преминава към Районна ветеринарна станция - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на отдела (1948).
Месечни сведения и годишни отчети за извършените изследвания на животински продукти (1942 - 1949).
ОКЪРЖНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВЕТЕРИНАРЕН КОМБИНАТ“ ВАРНА
Ф. 118, 36 а. е., 1948 - 1951 г.
Създадено е на 1 ян. 1948 г. Предмет на дейност: закупуване на добитък за клане
и угояване, кланично производство и надзор, месопродажба и месопреработка, млекоснабдяване, покупко-продажба на риба, птици и яйца.
Закрит е на 31 дек. 1949 г., като дейността му преминава към ДСП “Месокомбинат“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Отчети за изпълнението на производствено-стопанския план на предприятието (1948).
Сведения за постъпилото мляко в Общинската кооперативна снабдителна централа Варна (1949 - 1950).
Бюлетини за заклания добитък и получените месо, кожи и отпадъци (1948).
Дневник - главна книга (1948 - 1949).
Контролна книга (1948 - 1949).
Книга за производството (1948 - 1949), експлоатацията (1949) и готовата продукция
(1949 - 1950).
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МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
МАШИННО-ТРАКТОРНИ СТАНЦИИ
10 фонда, 917 а. е., 1948 - 1970 г.
Създадени са в периода 1948 - 1962 г. Предмет на дейност: осигуряване на земеделски машинен инвентар за нуждите на селското стопанство, ТКЗС и АПК.
През 1962 г. ТКЗС изкупуват машините от МТС. Една част от МТС продължават
дейността си като предприятия за поддържане и ремонт на селскостопанска техника.
Архивните фондове са добре запазени.
МТС - с. АВРЕН
Ф. 580, 10 а. е., 1962 - 1963 г.
Създадена е през 1962 г.
МТС - ВАРНА
Ф. 321, 174 а. е., 1948 - 1965 г.
Създадена е на 1 март 1948 г.
МТС - с. ВОДИЦА
Ф. 302, 100 а. е., 1950 - 1962 г.
Създадена е на 1 март 1950 г.
МТС - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 331, 150 а. е., 1948 - 1970 г.
Създадена е през март 1948 г.
МТС - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 493, 29 а. е., 1957 - 1962 г.
Създадена е през 1957 г.
МТС - с. ДЪЛГОПОЛ (дн. гр.)
Ф. 263, 83 а. е., 1952 - 1963 г.
Създадена е на 1 ян. 1952 г.
МТС - ПРОВАДИЯ
Ф. 325, 110 а. е., 1947 - 1967 г.
Създадена е на 7 март 1947 г.
МТС - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 309, 119 а. е., 1953 - 1964 г.
Създадена е на 10 февр. 1953 г.

176

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
МТС - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 319, 98 а. е., 1951 - 1962 г.
Създадена е на 15 февр. 1951 г.
МТС - с. СУВОРОВО (дн. гр.)
Ф. 492, 44 а. е., 1957 - 1962 г.
Създадена е на 1 февр. 1957 г.

Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за управлението и дейността
на МТС - Ф. 319 (1956 - 1959).
Протоколи от заседания на ДС - Ф. 321 (1948 - 1965), Ф. 302 (1950 - 1962), Ф. 493 (1957
- 1962), Ф. 263 (1952 - 1963), Ф. 325 (1948 - 1962).
Заповедни книги - Ф. 321 (1948 - 1963), Ф. 493 (1958 - 1960), Ф. 325 (1948 - 1962).
Годишни производствено-финансови планове и отчети - Ф. 321 (1949 - 1962), Ф. 302
(1950 - 1960), Ф. 263 (1953 - 1960).
Типови договори и преписка с ТКЗС в района на МТС за извършената селскостопанска работа - Ф. 321 (1948 - 1962), Ф. 302 (1950 - 1962), Ф. 493 (1957 - 1962), Ф. 263 (1952 1963), Ф. 325 (1948 - 1962).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение - Ф. 321 (1948 - 1965), Ф.
331 (1948 - 1970), Ф. 263 (1956 - 1963).
Ревизионни актове - Ф. 321 (1948 - 1962), Ф. 302 (1950 - 1962), Ф. 331 (1948 - 1970).
Преписки със сродни предприятия за изпълнение на производствените програми и
доставка на машини и резервни части - Ф. 302 (1950 - 1962), Ф. 263 (1952 - 1963), Ф. 319 (1951
- 1962), Ф. 493 (1957 - 1962), Ф. (1957 - 1962).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА
Ф. 1455, 41 а. е., 1983 - 1988 г.

Създадено е през апр. 1983 г. като поделение на АПК “Димитър Кондов“ - с.
Аврен, Варненско. На 31 март 1992 г. активите на предприятието се предават на кооперация “Прометей“ - Варна и с това приключва дейността на предприятието.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на СС и общи събрания (1986 - 1988).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1985 - 1987).
Годишни отчети за производствено-стопанската дейност на предприятието (1983, 1984).
Годишни счетоводни отчети (1983 - 1987).
Щатни разписания (1985 - 1988).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ТЕХНИКА - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1292, 12 а. е., 1973 - 1975 г.

Създадено е на 1 ян. 1973 г. Предмет на дейност: поддръжка и ремонт на селскостопанската техника на АПК “Камчия“ - гр. Дългопол. На 31 дек. 1975 г. прекратява
своята самостоятелна дейност, като на 1 ян. 1976 г. се обединява с Автотранспортно
предприятие - гр. Дългопол и се създава Предприятие за ремонт и транспорт - гр. Дълго-
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пол.
Архивният фонд е частично запазен.
Правилник за вътрешния трудов ред на предприятието (1973).
Годишен производствено-финансов план и отчет (1973 - 1975).
Ревизионни актове (1973 - 1975).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕМОНТ И ТРАНСПОРТ - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1293, 24 а. е., 1976 - 1979 г.

Започва дейността си от 1 ян. 1976 г., след обединяването на Автотранспортно
предприятие - гр. Дългопол и Предприятие за поддържане и ремонт на селскостопанска техника - гр. Дългопол. Предмет на дейност: ремонт на превозни средства и извършване на транспортни услуги.
Съществува до 31 дек. 1979 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1976, 1977).
Годишни производствено-финансови планове и отчети (1976 - 1979).
Анализи за дейността на предприятието (1976 - 1979).
Щатни разписания (1976, 1977).

ХИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
ОБЛАСТНА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА СЛУЖБА - ВАРНА
Ф. 1171, 219 а. е., 1951 - 1983 г.

На 1 ян. 1951 г. се обединяват Хидроложка служба при Министерството на електрификацията и Централен метеороложки институт при Министерството на земеделието и се създава Единна хидрометеорологична служба при МС. В страната са обособени седем областни служби със седалища в градовете Варна, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, София, Кюстендил и Плевен.
Службата във Варна ръководи хидрометеорологичните станции на територията
на десет окръга - Варна, Толбухин (дн. Добрич), Силистра, Русе, Разград, Търговище,
Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. От 1 ноем. 1977 г. се преименува в Районно управление “Хидрология и метеорология“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на
службата (1954 - 1983).
Протоколи от годишни отчетни конференции и събрания (1960 - 1963, 1973, 1976 1983), от заседания на ръководството (1951 - 1983).
Годишни отчетни доклади за дейността на службата (1964 - 1983).
Заповеди на ръководството за организацията и дейността на службата (1961 - 1983).
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Доклади, информации и отчети на сектор “Хидрология“ (1967,1975,1980 - 1983), “Метеороложки“ (1962, 1965, 1972, 1973, 1975 - 1983), “Агрометеорологичен“ (1962 - 1964,
1976 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1959, 1960, 1964 - 1983).
ДИРЕКЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ - ВАРНА
Ф. 1200, 141 а. е., 1970 - 1991 г.

Създадена е през 1972 г. с филиал в гр. Бургас. Дирекцията е пряко подчинена на
Държавна инспекция по корабоплаване при Министерството на транспорта.
От 1 окт. 1976 г. преминава на подчинение на СО “Воден транспорт“ - Варна,
приемайки наименованието - Дирекция за поддържане чистотата на морските води Варна.
С ПМС № 17 от 24 март 1987 г. преминава на подчинение на Министерството на
транспорта.
Предмет на дейност: опазване и пречистване на морските води.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, разпореждания, инструкции и писма от висшестоящи органи за дейността на
дирекцията (1972 - 1977).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на дирекцията
(1972 - 1988).
Заповеди на ръководството за организационната, производствено-експлоатационната
и контролната дейност на дирекцията (1973 - 1977).
Годишни отчети за дейността на дирекцията (1972 - 1990), за труда и фонд “Работна
заплата” (1976 - 1977).
Щатни разписания (1972 - 1988).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1991).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1973 - 1977).
РАЙОННА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА - ВАРНА
Ф. 1170, 77 а. е., 1970 - 1984 г.

С РМС № 78 от 17 дек. 1969 г., на 1 ян. 1970 г. в гр. София се създава Инспекторат
по охрана на водите, който упражнява технически контрол за опазване на чистотата
на водните течения, басейните, подпочвените и крайбрежните води. Към него се създават районни инспекции. Една от тях е във Варна и обединява районите: Варненски,
Толбухински (дн. Добрички), Шуменски, Търговищки, Разградски и Русенски.
Съгласно РМС № 63 от 19 февр. 1972 г. в страната се създават дванадесет районни инспекции по горите и опазване на природната среда към Министерство на горите и
опазването на природната среда, една от които е във Варна, и обединява районите:
Варненски, Толбухински (дн. Добрички), Шуменски и Търговищки.
Съгласно РМС № 126 от 19 юли 1976 г. в гр. София се създава Комитет за опазване на природната среда, към който преминават районните инспекции по горите и по
опазване на природната среда, като получават наименованието - Инспекция за опазване на природната среда. Инспекцията във Варна остава с районите: Варненски и
Толбухински (дн. Добрички). Предмет на дейност: ръководи, координира и контролира
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цялостната дейност по опазването и възпроизводството на природната среда и свързаното с това рационално използване на природните ресурси.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на инспекцията
(1971 - 1984).
Доклади и информации от ръководството за дейността на инспекцията (1971 - 1984).
Планове, програми и прогнози за опазване, обогатяване и възобновяване на природната среда в района на инспекцията (1971 - 1984).
Годишни отчети за дейността на инспекцията (1971 - 1984).
Доклади и информации от сектори - “Опазване на природната среда“, “Опазване водите на Черно море“ и “Води“ (1971 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1975 - 1984).
РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ ЗА БОРБА СЪС СВЛАЧИЩАТА И АБРАЗИЯТА ВАРНА
Ф. 1196, 78 а. е., 1963 - 1980 г.

С РМС № 139 от 10 апр. 1972 г. към Министерството на архитектурата и благоустройството от 1 май 1972 г. се създава Противосвлачищна станция със седалище във
Варна. Предмет на дейност: укрепителни и противосвлачищни дейности по Черноморското крайбрежие.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и заповеди от висшестоящи органи за дейността на станцията (1972
- 1980).
Доклади и информации от ОНС в градовете Варна, Бургас и Толбухин (дн. Добрич) за
организиране на противосвлачищната дейност (1973 - 1980).
Протоколи на комисии, назначени за проучване и укрепване на свлачищни райони
(1972 - 1977).
Заповеди на началника на станцията за организиране на дейността (1975 - 1976).
Планове и отчети за работата на станцията (1972 - 1980).
Становища на ръководството на станцията за пригодността на строителни площадки в
свлачищни райони във Варненски, Толбухински (дн. Добрички) и Бургаски окръг (1973 1976).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1980).
Щатни разписания (1973 - 1977).
Протоколи от заседания на профкомитета (1973 - 1980).
СЕКЦИЯ ПО УКРЕПВАНЕ НА ПОРОИЩАТА И ЗАЛЕСЯВАНЕ - ВАРНА
Ф. 375, 5 а. е., 1948 - 1951 г.

Създадена е на 1 ян. 1948 г. Предмет на дейност: укрепителни, противосвлачищни
и залесителни дейности.
Закрита е на 1 дек. 1951 г.
Архивният фонд е частично запазен.

180

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Заповеди на ръководството за дейността на секцията (1948 - 1951).
Планове и отчети за семесъбирането, производството на фиданки и залесяването (1948
- 1951).
Преписки с висшестоящи органи и сродни предприятия за организиране на работата
на секцията, семесъбирането, дейността на разсадниците, залесяването и отглеждане на
горски култури (1948 - 1951).
ДЪРЖАВНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА - ВАРНА
Ф. 673, 514 а. е., 1953 - 1984 г.

Създадена е съгласно ПМС № 11 от 10 ян. 1953 г.
От 1 юли 1963 г. преминава към новосъздаденото Окръжно производствено управление на водното стопанство - Варна, учредено по силата на ПМС № 87 от 11 юли
1963 г., което поема и отдел “Водно стопанство“ при ОНС - Варна.
От 1 ян. 1966 г. се преименува в Държавна напоителна система - Варна.
От 1 септ. 1976 г. се преименува в Стопанско екологично предприятие “Водно
стопанство“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ДС, производствения съвет и СС (1954 - 1982).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1953 - 1963).
Годишни счетоводни отчети (1953 - 1963, 1965, 1968 - 1983).
Ревизионни актове (1953 - 1973, 1979 - 1983).
Сметки, актове и титулни списъци за капиталното строителство (1955 - 1963, 1966 1973).
Баланси за поливните площи (1965 - 1973).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1973, 1976 1978).
Годишни отчети за дейността на подводната инженерна група (1966 - 1971, 1980).
Подводни проучвания и заснемане на обекти (1965 - 1980), за изваждане на потънали
кораби (1967 - 1971).
Подводни археологически проучвания (1967 - 1973).

ГОРСКО СТОПАНСТВО
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО - ВАРНА
Ф. 612, 661 а. е., 1952 - 1990 г.

Създадено е на 1 дек. 1952 г. Предмет на дейност: стопанисване на горите - залесяване, презалесяване, охрана, лов и дивечовъдство. Управлението търпи следните промени в наименованието си:
Окръжно управление на горите - Варна (1960 - 1966);
Районна дирекция на горите - Варна (1966 - 1971);
Комбинат за дърводобив и дървообработване - Варна (1971 - 1972);
Горско промишлен комбинат - Варна (1972 - 1976);
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Горско стопански комбинат - Варна (1976 - 1989);
ДФ “Лонгоз” - Варна (1989).
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, заповеди и решения на висшестоящи органи за дейността на стопанството
(1972 - 1985).
Протоколи от заседания на СС (1973 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1971 - 1990).
Преписки със сродни предприятия по организационни и производствени въпроси (1960
- 1990).
Годишни отчети за материално-техническото снабдяване (1960 - 1986).
Отчети, информации и справки за извършени залесителни мероприятия (1952 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1990).
ПРИМОРСКА РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн.
гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 185, 47 а. е., 1944 - 1950 г.

През 1931 г. се създава Бюро за стопанисване на горите - с. Долен чифлик, Варненско. През 1938 г. се преименува в Приморска районна горска инспекция - Варна, а след
това - Приморска областна служба по горите - Варна. След 1944 г. е Приморска районна дирекция по горите - Варна. На 1 май 1950 г. дирекцията се слива с Районна дирекция по горите - Варна и прекратява самостоятелната си дейност, като се създава
Районна дирекция по горите - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди на ръководството за дейността на дирекцията (1944 - 1950).
Годишни планове и отчети за пасищата и сечищата (1944 - 1949).
Месечни и тримесечни сведения за дърводобива (1945 - 1948).
Преписка с висшестоящи органи и сродни предприятия за дейността на дирекцията
(1945 - 1950).
Сведения от Ловно-развъдна станция “Шерба“ и горските стопанства за количеството
и състоянието на дивеча (1945 - 1947).
РАЙОННА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Ф. 655, 68 а. е., 1960 - 1971 г.

Създадена е на 1 март 1960 г. Предмет на дейност: опазване на горските масиви.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди на висшестоящи органи за създаването на станцията (1960).
Окръжни и наредби от висшестоящи органи за организацията и дейността на станцията (1960 - 1971).
Тримесечни информации за дейността на станцията (1960 - 1971).
Сведения, информации и отчети за борбата с насекомните вредители и гъбните болести по горите (1960 - 1971).
Преписка с чуждестранни станции и институти по лесозащитата (1960 - 1967).
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Одобрени рационализаторски предложения за борба с насекомните вредители (1960 1969).
Щатни разписания (1960 - 1971).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1971).
РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА
Ф. 186, 53 а. е., 1947 - 1951 г.

През 1947 г. във Варна се открива Областна служба по горите и лова - Варна.
През 1948 г. се преименува в Районна дирекция по горите - Варна. През 1950 г. двете
районни дирекции по горите във Варна и Долен чифлик се обединяват. На 1 дек. 1951 г.
Районната дирекция по горите - Варна се закрива. Създава се Окръжно управление на
горското стопанство - Варна и Горско промишлено предприятие - Варна.
Предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на горските масиви.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на дирекцията (1947).
Заповеди на директора за дейността на дирекцията (1947 - 1951).
Месечни сведения за състоянието на дърводобива (1947 - 1951).
Преписки със сродни стопанства и предприятия за използване на горите за пасища,
добив на камъш, билки и сено (1947 - 1951), за събирането на семена, дейността на разсадниците и залесяването (1947 - 1951).
Годишни счетоводни отчети и баланс (1949 - 1951).
ГОРСКИ СТОПАНСТВА
11 фонда, 1941 а. е., 1944 - 1994 г.

Създават се през 1951 г., след закриването на Административните лесничейства.
През 1951 г. се разделят на Държавни горски стопанства, които поемат стопанисване
на горите и Промишлени горски стопанства, които поемат експлоатация на горите.
През 1960 г. Промишлените горски стопанства се закриват и двете дейности отново се
обединяват.
Архивните фондове са добре запазени.
ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. АСПАРУХОВО
Ф. 478, 111 а. е., 1946 - 1961 г.
ДЪРЖАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ВАРНА
Ф. 71, 281 а. е., 1951 - 1990 г.
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 157, 124 а. е., 1945 - 1951 г.
ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. ГОРЕН ЧИФЛИК
Ф. 639, 289 а. е., 1945 - 1994 г.
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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 329, 16 а. е., 1947 - 1951 г.
ЛОНГОЗКО ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн.
гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 315, 11 а. е., 1944 - 1950 г.
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. ДЪЛГОПОЛ
Ф. 328, 44 а. е., 1944 - 1951 г.
РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - с. НОВГРАДЕЦ (дн. гр. СУВОРОВО)
Ф. 63, 189 а. е., 1945 - 1995 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ПРОВАДИЯ
Ф. 339, 214 а. е., 1946 - 1980 г.
БОТЕВСКО ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 314, 363 а. е., 1944 - 1995 г.
БОЖУРЕЦКО ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - с. ЦОНЕВО
Ф. 476, 299 а. е., 1946 - 1950, 1960 - 1995 г.

Окръжни, наредби и заповеди от висшестоящи органи за дейността на стопанствата Ф. 478 (1951 - 1959), Ф. 71 (1955 - 1990), Ф. 157 (1946 - 1949), Ф. 639 (1950 - 1994), Ф. 329
(1947 - 1951), Ф. 315 (1945 - 1949), Ф. 328 (1946 - 1948), Ф. 339 (1946 - 1980), Ф. 314 (1954
- 1979), Ф. 63 (1945 - 1963), Ф. 476 (1948 - 1950, 1960 - 1995).
Заповеди на ръководството за дейността на стопанствата - Ф. 478 (1946 - 1958), Ф. 71
(1955 - 1960, 1980 - 1990), Ф. 639 (1948 - 1994), Ф. 339 (1973 - 1980), Ф. 314 (1951 - 1953), Ф.
63 (1950 - 1989).
Отчети и обзори за стопанисването, охраната на горите и дърводобива - Ф. 478 (1948
- 1958), Ф. 71 (1959 - 1989), Ф. 157 (1947 - 1950), Ф. 639 (1945 - 1990), Ф. 329 (1948 - 1950),
Ф. 315 (1945 - 1950), Ф. 328 (1945 - 1950), Ф. 339 (1947 - 1980), Ф. 314 (1952 - 1995), Ф. 63
(1945 - 1995), Ф. 476 (1960 - 1995).
Планове, отчети и информации за организиране и провеждане на залесяването - Ф. 478
(1952 - 1958), Ф. 71 (1951 - 1990), Ф. 157 (1945 - 1950), Ф. 639 (1946 - 1991), Ф. 329 (1949 1951), Ф. 315 (1945 - 1950), Ф. 328 (1946 - 1950), Ф. 339 (1946 - 1978), Ф. 314 (1957 - 1995),
Ф. 63 (1945 - 1995), Ф. 476 (1960 - 1995).
Сведения за таксацията и отстрела на дивеч - Ф. 478 (1950 - 1956), Ф. 71 (1986 - 1995),
Ф. 157 (1945 - 1950), Ф. 639 (1950 - 1980), Ф. 329 (1950), Ф. 315 (1948 - 1950), Ф. 328 (1945 1950), Ф. 339 (1950 - 1975), Ф. 314 (1960 - 1995), Ф. 63 (1949 - 1995), Ф. 476 (1960 - 1995).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение - Ф. 71 (1982, 1985), Ф.
339 (1970 - 1978), ф. 314 (1983 - 1986).
Годишни счетоводни отчети - Ф. 478 (1953 - 1959), Ф. 71 (1961 - 1990), Ф. 639 (1960 1994), Ф. 339 (1952 - 1979), Ф. 314 (1960 - 1995), Ф. 63 (1952 - 1995), Ф. 476 (1960 - 1995).
Ревизионни актове - Ф. 639 (1967 - 1976), Ф. 339 (1962 - 1978), Ф. 476 (1973 - 1978).
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ГОРСКИ ПРОМИШЛЕНИ СТОПАНСТВА
6 фонда, 562 а. е., 1951 - 1960 г.

Създадени са в края на 1951 г. Предмет на дейност: производство, превоз и продажба на дървен строителен материал, дърва за огрев и дървени въглища. Съгласно
ПМС № 28 от 29 ян. 1960 г. горските промишлени стопанства и предприятия се обединяват с горските стопанства и прекратяват самостоятелната си дейност.
Архивните фондове са добре запазени.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ВАРНА
Ф. 381, 317 а. е., 1951 - 1960 г.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО - ВАРНА
Ф. 376, 23 а. е., 1952 - 1960 г.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО - с. ГОРЕН ЧИФЛИК
Ф. 452, 53 а. е., 1952 - 1959 г.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн. гр.
ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 647, 21 а. е., 1954 - 1960 г.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 316, 47 а. е., 1951 - 1958 г.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО - с. ЦОНЕВО
Ф. 477, 101 а. е., 1951 - 1960 г.

Окръжни, заповеди и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на стопанствата - Ф. 477 (1951 - 1960), Ф. 316 (1951 - 1958).
Заповеди на ръководството за дейността на стопанствата - Ф. 381 (1951 - 1960), Ф. 376
(1952 - 1960), Ф. 477 (1951 - 1960).
Годишни отчети за себестойността на продукцията - Ф. 452 (1952 - 1959), Ф. 376 (1952
- 1960).
Годишни, шестмесечни и тримесечни доклади и отчети за изпълнение на производствения и пласментния план за дърводобива - Ф. 381 (1951 - 1960), Ф. 376 (1952 - 1960), Ф. 316
(1951 - 1958), Ф. 452 (1952 - 1959), Ф. 477 (1951 - 1960).
Преписки със сродни предприятия за доставка на дървени трупи и дърва за огрев - Ф.
381 (1951 - 1960), Ф. 452 (1952 - 1959).
ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ШЕРБА“ - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 634, 129 а. е., 1944 - 1976 г.

Създадено е през 1930 г. В периода 1944 - 1958 г. действа като Централна ловноразвъдна станция “Шерба“ - с. Гроздьово, Варненско. През 1958 г. получава наименованието Представително ловно стопанство “Шерба“ - с. Гроздьово, Варненско.
Съгласно ПМС № 129 от 23 дек. 1974 г. и във връзка с изпълнение на РМС № 55
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от 19 март 1976 г., Горско стопанство - с. Горен чифлик, Варненско се присъединява
към Представителното ловно стопанство “Шерба“ - с. Гроздьово, Варненско и се създава Държавно ловно стопанство “Шерба“ - с. Горен чифлик, Варненско. Стопанството е
на подчинение на Министерството на горите и горската промишленост.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на стопанството (1955 - 1976).
Заповеди на ръководството за дейността на стопанството (1951 - 1958, 1973 - 1976).
Годишни отчети за дейността на стопанството (1958 - 1960, 1976).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1973 - 1976).
Планове и отчети за основните икономически показатели, труда и себестойността на
продукцията (1976).
Годишни счетоводни отчети (1958 - 1962, 1964 - 1976).
Ревизионни актове (1971 - 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1976, 1977).
Щатни разписания (1958, 1968 - 1976).
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VI. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
ПРОЕКТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
ГЛАВНА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - клон ВАРНА
Ф. 613, 452 а. е., 1948 - 1983 г.

Създадена е с наименование Териториална техническа организация - Варна,
съгласно Заповед № 376 на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството от 10 февр. 1948 г. Търпи следните промени в наименованието си:
Териториална техническа организация (1948);
Ведомствена техническа организация при ГНС - Варна (1948 - 1956);
Главна проектантска организация - клон Варна (1956 - 1959);
Единна проектантска организация - Варна (1959 - 1963);
Районна проектантска организация - Варна (1963 - 1977);
Зонална проектантска организация - Варна (1977 - 1982);
Териториална проектантска организация - Варна (1982 - )
Предмет на дейност: изготвяне на технически проекти на сгради и обекти.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на организацията (1948 - 1958, 1973 - 1982).
Заповеди на директора за дейността на организацията (1950 - 1959, 1973 - 1983).
Протоколи от заседания на ТИС (1952 - 1954, 1971 - 1983), на ДС и Стопанския
комитет (1966 - 1971, 1974 - 1978).
Годишни, шестмесечни и тримесечни отчети, доклади и обзори за дейността на организацията (1950 - 1959, 1964, 1972, 1974, 1975, 1977 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1956 - 1978).
Обяснителни записки към планове на обекти в Толбухински (дн. Добрички), Разградски и Шуменски окръг (1970 - 1977).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1969 - 1978).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967 - 1977).
ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ХИМПРОЕКТ“ - ДЕВНЯ
Ф. 1220, 65 а. е., 1969 - 1983 г.

Създадена е през 1969 г. Предмет на дейност: проучване и проектиране на обекти
за капитално строителство, ремонт, модернизация и реконструкция на предприятия от
химическата промишленост.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на организацията (1972 - 1983).
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Заповеди на директора за дейността на организацията (1970 - 1983).
Протоколи от заседания на СС (1981 - 1983) и ТИС (1973 - 1982).
Договори със сродни институти за проучвателни и проектантски дейности (1975 1978).
Списъци на пусковите и наблюдаваните обекти (1975 - 1978).
Щатни разписания (1973 - 1978).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1974, 1975, 1978).
Годишни счетоводни отчети (1975 - 1983).
Ревизионни актове (1975 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976 - 1983).
КОМПЛЕКСЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ
“ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ“ - филиал ВАРНА
Ф. 1090, 199 а. е., 1969 - 1994 г.

Създаден е през 1969 г. като База за техническо развитие - Варна. През 1977 г.
става Комплексен институт за проучване и проектиране “ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ”
- филиал Варна. Предмет на дейност: проектиране и провеждане на научни изследвания в областта на архитектурата и градоустройството. След юни 1991 г. съществува
като “Експреспроект” ЕООД - Варна. През юни 1994 г. прекратява своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на института
(1975 - 1979).
Протоколи от заседания на СС (1976 - 1991) и ТИС (1972 - 1994).
Научноизследователски разработки и проекти на обекти (1964 - 1988).
Щатни разписания (1970, 1973 - 1989).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1994).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1979).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “ИЗГРАЖДАНЕ СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ“ ВАРНА
Ф. 1329, 114 а. е., 1973 - 1992 г.

Създадена е на 1 ян. 1973 г. съгласно Решение № 368 на Бюрото на МС от 28 авг.
1972 г. Предмет на дейност: инвеститорска дейност в жилищното, културно-битовото
и благоустройственото строителство.
От юли 1989 г. действа като Общинска фирма “Варна - Инвест”, а от ноем. 1991 г.
е “Варна - Инвест” ЕООД. От 10 авг. 1992 г. прекратява своята дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на дирекцията (1977 - 1978).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1974 - 1976) и ТИС (1974 - 1980).
Заповеди на ръководството за работата на дирекцията (1973 - 1980).
Доклади и информации на директора до висшестоящи органи за дейността на дирекцията (1977 - 1980).
Поименни списъци на обектите от групово и кооперативно жилищно строителство
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(1973 - 1980).
Статистически отчети за капиталните вложения и въведените в действие основни фондове (1973 - 1980).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973 - 1978, 1988).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1980, 1992).
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ - ВАРНА
Ф. 800, 83 а. е., 1958 - 1972 г.

Създадено е на 1 ян. 1959 г. съгласно ПМС № 133 от 10 юли 1958 г. и Заповед №
7795 на Министерството на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата
от 18 дек. 1958 г.
От 1 ян. 1973 г. Стопанското управление “Жилищно строителство” при ГНС Варна прекратява своята дейност и на негово място се създава СД “Изграждане на
населените места“ при ОНС - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, инструкции, указания, окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на управлението (1959 - 1971).
Заповеди на ръководството за дейността на управлението (1959 - 1965).
Протоколи, доклади, информации и решения от заседания на ДС и СС (1959 - 1972).
Отчетни доклади за дейността на управлението (1959 - 1972).
Титулни списъци на строителни обекти (1962 - 1972).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1962 - 1972).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1959 - 1972).
Ревизионни актове (1959 - 1972).
Щатни разписания (1966 - 1972).

СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ (СМК) - ВАРНА
Ф. 1045, 737 а. е., 1948 - 1992 г.

Съгласно ПМС № 29 от 27 февр. 1948 г. се създава Държавно строително обединение - Варна, централно управление със строителни групи във всички околийски градове на Варненска област. Предмет на дейност: пътно и високо строителство и корекция
на речните корита.
От 1 апр. 1950 г. се присъединява към Държавно строително обединение - гр. Русе,
като във Варна се формира строителен район със строителни групи във Варна, гр.
Провадия и гр. Балчик.
От 1 апр. 1959 г. Държавното строително обединение - район Варна, прекратява
своята дейност, като се създава Държавна строителна организация при ГНС - Варна Градска строителна организация, а успоредно с нея и Окръжна строителна организация към ОНС - Варна.
От 1 юли 1964 г. двете организации се обединяват и се създава Окръжна строително-монтажна организация с райони във Варна и гр. Провадия.
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В периода 1976 - 1989 г. предприятието действа като СМК - Варна, а през 1989 1991 г. - ДФ “Черно море” - Варна. От ноем. 1991 г. е “Черно море” ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди, инструкции и постановления от висшестоящи органи за дейността
и управлението на комбината (1948 - 1989).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1953 - 1991).
Доклади и информации от ръководството до висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1949 - 1990).
Годишни отчети за строителството и изпълнението на производствения план и снижаването на себестойността на строително-монтажните дейности (1949 - 1964).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1991).
Колективни трудови договори (1973 - 1977).
Ревизионни актове (1959 - 1962).
Щатни разписания (1953 - 1959, 1961, 1964 - 1977, 1987).
Протоколи от заседания на ТИС (1955 - 1979, 1984) и профкомитета (1958 - 1982).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ - ПРЕДПРИЯТИЕ “КУЛТУРНОБИТОВО СТРОИТЕЛСТВО“ - ВАРНА
Ф. 1037, 465 а. е., 1950 - 1985 г.

Създадено е през 1950 г. като ДСО - район Варна. В периода 1966 - 1971 г. е район
“Промишлени строежи” - Варна. От 1972 г. действа като СМК “Предприятие “Културно - битово строителство” - Варна. Предмет на дейност: монтаж и строителство на
сграден фонд в сферата на културата.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, разпореждания, заповеди, решения и нареждания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1959 - 1977).
Протоколи от заседания на Районния съвет (1953, 1965), ДС (1959 - 1964), СС (1966 1985).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1961 - 1964, 1974 - 1977).
Годишни отчети за строителството, разхода на материали в капиталното строителство
и снижението на себестойността на строително-монтажните дейности (1952 - 1954, 1959 1963, 1968 - 1977, 1981 - 1985).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1951, 1961 - 1977, 1979 - 1985).
Ревизионни актове (1948 - 1953, 1962 - 1974, 1978, 1980 - 1982).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ - ПРЕДПРИЯТИЕ “ЖИЛИЩНО
СТРОИТЕЛСТВО“ - ВАРНА
Ф. 1061, 451 а. е., 1957 - 1995 г.

Създадено е съгласно ПМС № 10 от 23 ян. 1957 г. Предмет на дейност: жилищно
строителство. Съществува до 1959 г., когато се създава Градско строително обединение с поделения “Жилкооп“ и “Местни строежи“. През 1960 г. поделение “Жилкооп” се
преименува в “Жилищни строежи“ - Варна. За периода на съществуването си предприятието променя неколкократно наименованието си, като през 1971 г. е Държавно стро-
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ително управление - район “Нови технологии“ - Варна, от 1 апр. 1976 г. носи наименованието СМК - Предприятие “Жилищно строителство“ - Варна, от 28 юни 1989 г. е Общинска фирма “НОВОТЕХ“ - Варна, а от 16 март 1993 до 2 февр. 1995 г. - “НОВОТЕХ“
ЕООД - Варна. На 14 авг. 1995 г. приключва процедурата по приватизирането на предприятието, като правоприемник става “НОВОТЕХ - 95” ООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, заповеди, разпореждания и инструкции от висшестоящи органи за
дейността на предприятието (1968, 1970, 1971, 1974 - 1977, 1989).
Протоколи от заседания на СС (1960 - 1973, 1983 - 1990), от съвещания и оперативки
с техническите ръководители и служителите (1962 - 1964, 1971 - 1976).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1974 - 1992).
Докладни записки от ръководството до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1965 - 1970, 1975 - 1977, 1983 - 1993).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1960 - 1964, 1966,
1970, 1973, 1974, 1977, 1989 - 1993).
Титулни списъци на строителни обекти и мероприятия за обезпечаване на пусковата
програма (1962 - 1964, 1967 - 1973).
Годишни счетоводни отчети (1957 - 1977, 1981 - 1995).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976 - 1979, 1990 - 1993).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ - ПРЕДПРИЯТИЕ “КУРОРТНО
СТРОИТЕЛСТВО“ - ВАРНА
Ф. 1062, 292 а. е., 1955 - 1983 г.

Създаден е през 1955 г. Предмет на дейност: строителство на сгради и съоръжения в сферата на туризма. Предприятието търпи следните промени в наименованието
си:
Държавно строително управление “Стройучастък курорта Варна“ (1958 - 1959);
Градско строително обединение “Стройрайон курорта Варна“ (1959 - 1961);
Район “Културно-битово строителство“ - Варна (1961 - 1965);
Държавно строително управление - Район “Курортни строежи“ - Варна (1966 1973);
СМК - Предприятие “Курортно строителство“ - Варна (1974 - ).
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, окръжни и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1955 - 1958, 1963 - 1972).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1956 - 1958, 1970 - 1983).
Доклади, докладни записки и информации от ръководството до висшестоящи органи за
дейността на предприятието (1956, 1957, 1971 - 1973).
Планове и отчети за изпълнение на строително-монтажните дейности (1956, 1958,
1964 - 1973), за труда и фонд “Работна заплата” (1955 - 1959, 1964 - 1973).
Годишни счетоводни отчети (1956 - 1959, 1960 - 1973, 1974 - 1978, 1980 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966, 1968, 1970 1972, 1974 - 1983).
Щатни разписания (1960 - 1983).
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Ревизионни актове (1961 - 1972).
Протоколи от заседания на ТИС (1974 - 1977) и профкомитета (1965 - 1973, 1976,
1977, 1981 - 1983).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ - ПРЕДПРИЯТИЕ
“КОМУНАЛНО-БИТОВО СТОПАНСТВО“ - ВАРНА
Ф. 1065, 105 а. е., 1972 - 1984 г.

Създадено е на 1 ян. 1972 г. Предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на
всички постоянни столове, общежития, жилищен фонд, почивно дело, културно-масова работа и физкултурна дейност в системата на Държавното строително управление
- Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди, наредби и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1972 - 1982).
Протоколи от проведени оперативки (1972 - 1974) и заседания на СС (1974, 1975,
1978 - 1983).
Отчетни доклади и анализи за стопанската дейност на предприятието (1972, 1973,
1977 - 1982).
Заповеди и разпореждания на директора за дейността на предприятието (1975 - 1979,
1982).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1975 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1980, 1983).
Щатни разписания (1972 - 1984).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973, 1974, 1979 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972 - 1983).
ОБЩОСТРОИТЕЛЕН РАЙОН - ПРОВАДИЯ
Ф. 1066, 217 а. е., 1953 - 1954, 1971 - 1992 г.

От 1 ян. 1953 г. Държавно строително обединение - район Варна се трансформира
в Централно управление - Варна, към което се обособяват поделения със самостоятелни баланси, сред които е и това в гр. Провадия.
Предприятието съществува до 31 дек. 1954 г.
През 1971 г. се създава Общостроителен район - гр. Провадия, който от 1 март
1976 г. променя наименованието си на СМК - Общостроително предприятие - гр. Провадия, а от 11 март 1992 г. е “Стройпродукт” ЕООД - гр. Провадия.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1972 - 1974, 1978 - 1989).
Заповеди от висшестоящи органи (1974 - 1989) и на директора за дейността на предприятието (1973 - 1989).
Доклади и информации на директора за състоянието и дейността на предприятието
(1953 - 1971, 1977 - 1986).
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Годишни счетоводни отчети (1971 - 1981, 1988 - 1990).
Протоколи от заседания на ТИС (1972 - 1977).
Щатни разписания (1971 - 1985, 1987 - 1992).
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - с. АКСАКОВО
Ф. 993, 31 а. е., 1972 - 1975 г.

Създадено е през 1972 г. Предмет на дейност: строителство на сгради и съоръжения за нуждите на селското стопанство. Съществува до 1 март 1975 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1973, 1974).
Годишни отчетни доклади на ръководството за дейността на предприятието (1972 1974).
Отчети за изпълнение на строителната програма (1973 - 1975).
Титулни списъци, информации и списъци на пускови обекти (1973 - 1974).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1972, 1974, 1975).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973 - 1975).
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ГРАНИТ“ - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 979, 29 а. е., 1970 - 1975, 1983 - 1987 г.

Създадено е на 22 дек. 1970 г. към АПК - гр. Вълчи дол, Варненско. От 1 ян. 1974г.
предприятието е на самостоятелна сметка към БНБ, но не е отделна юридическа личност.
Архивният фонд е добре запазен.
Учредителна преписка (1970 - 1973).
Протоколи от заседанията на СС (1974).
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1973, 1974).
Годишни производствено-финансови планове и отчети (1974, 1975, 1987).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1974, 1975).
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1288, 32 а. е., 1973 - 1979 г.

Създадено е през 1973 г.
Предмет на дейността: строителство и ремонт на високо строителство.
Архивният фонд е частично запазен.
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1973 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1979).
Щатни разписания (1973, 1974).
Ревизионни актове (1973 - 1976, 1978 - 1979).
ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ - ВАРНА
Ф. 1039, 331 а. е., 1956 - 1983 г.
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На 1 ян. 1956 г. започва своята дейност Виброполигон - Варна, като помощно
предприятие при Държавното строително обединение - Варна.
От 1 ноем. 1966 г., след реконструкция и разширение, предприятието става Домостроителен комбинат при Държавно строително обединение - Варна.
Предмет на дейност: производство на железобетонни елементи и конструкции за
изграждане на едропанелни жилищни блокове.
От 1 ян. 1976 г. действа като Домостроително предприятие към СМК - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1956 - 1962, 1966 - 1973, 1978 - 1983).
Протоколи и решения от заседания на ДС и СС (1963 - 1965, 1969 - 1983).
Докладни записки и рапорти от ръководството до висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1964, 1965, 1968, 1974 - 1983).
Производствени отчети и обяснителни записки за изпълнението им (1956 - 1965, 1968
- 1978).
Годишни счетоводни отчети (1956 - 1983).
Щатни разписания (1956 - 1958, 1961 - 1963, 1979 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968 - 1973, 1981 1983).
Заповеди на директора за дейността на комбината (1968 - 1983).
Поименни списъци на строителните обекти и отчети за изпълнението им (1979 - 1983).
Програми, планове и отчети за рационализаторската дейност (1979 - 1983).
Протоколи от заседания на ТИС (1977 - 1983) и профкомитета (1973 - 1981).
ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЕДРОПАНЕЛНИ СТРОЕЖИ” ВАРНА
Ф. 1071, 19 а. е., 1964 - 1966 г.

Отделя се от Виброполигон - Варна, и се обособява като самостоятелно предприятие на 1 ян. 1964 г.
Предмет на дейност: транспорт и монтаж на едри панели.
Самостоятелно съществува до края на 1966 г., а от 1 ян. 1967 г. преминава към
Жилищно строителство - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1964 - 1966).
Планове и отчети за дейността на предприятието (1964, 1965).
Титулни списъци на строежи (1964 - 1966).
Годишни счетоводни отчети (1964, 1965).
ОКРЪЖНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ “МЕСТНИ СТРОЕЖИ“ - ВАРНА
Ф. 514, 192 а. е., 1953 - 1959 г.

Създадено е през 1953 г. Предмет на дейност: строителството на държавни обекти и жилищни сгради и озеленяване.
Закрито е на 31 март 1959 г. От 1 апр. 1959 г. дейността се поема от Окръжна
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строителна организация - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления и окръжни от висшестоящи органи за дейността на управлението (1953
- 1959).
Заповеди на ръководството за дейността на управлението (1954 - 1959).
Месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни счетоводни отчети и баланси (1953 1959).
Одобрени трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1953 - 1958).
Планове и отчети за материално-техническото снабдяване (1955 - 1958).
Обзори, доклади и анализи за изпълнение на плана за снижаване на стойността на
продуктите и услугите в сферата на строителството (1955 - 1957).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ПРОВАДИЯ
Ф. 1067, 25 а. е., 1967 - 1974 г.

Създадено е през 1967 г. като СП “Градско благоустрояване“ - гр. Провадия, а
през 1971 г. приема наименованието СД “Благоустройствени строежи“ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на административното ръководство (1970 - 1974).
Доклади и информации на директора за дейността на предприятието (1971, 1972).
Обзори за изпълнението на производствения план (1970 - 1973).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1967, 1969 - 1973).
Щатни разписания (1967 - 1971).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1969, 1971).
“ГАЗСТРОЙМОНТАЖ” - РАЙОН ИЗТОК - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 1158, 87 а. е., 1972 - 1994 г.

С Решение № 417 на МС от 15 дек. 1971 г. се създава клон Монтажно управление
“Газстроймонтаж“ със седалище в с. Божурище, Софийско към ДСО “Монтажи“ - гр.
София. Към клона се изграждат три района: Запад - гара Яна, Център - гр. Горна
Оряховица, и Изток - гр. Вълчи дол, Варненско.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, разпореждания и указания от висшестоящи органи по организационни и
производствени въпроси (1973, 1994).
Заповеди и разпореждания на директора по производствени и организационни въпроси (1993).
Рапорти и докладни записки от служителите до директора за дейността на предприятието (1973, 1974).
Протоколи от съвещания на ръководители на обекти (1972 - 1975).
Годишни производствени планове и отчети (1972 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1974, 1989 - 1994).
Ревизионни актове (1972 - 1974, 1979 - 1993).
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Щатни разписания (1972 - 1975).
СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “МИНСТРОЙ“ - клон ДЕВНЯ - с. ЕЗЕРОВО
Ф. 1217, 126 а. е., 1971 - 1992 г.

Създадено е на 1 ян. 1971 г. Предмет на дейност: изграждане на открити рудници,
надземни съоръжения и комуникации на промишлени площадки - въжени линии, нефтобази, магистрални газопроводи, помпени и газоразпределителни станции.
От 24 окт. 1991 г. е ДФ “МИНСТРОЙ“ - с. Езерово, Варненско, към ДФ “Минстрой“ - гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1975 - 1992).
Протоколи от заседания на СС (1971 - 1992).
Отчетни доклади за резултатите от производствено-стопанската дейност (1972 - 1976,
1984 - 1990).
Заповеди на директора за работата на предприятието (1972 - 1977, 1980 - 1983, 1985 1992).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1972 - 1977, 1986 - 1992).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1992).
Щатни разписания (1971 - 1977, 1981 - 1983, 1985 - 1989).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1972 - 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1983).
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ - ДЕВНЯ
Ф. 1082, 321 а. е., 1953 - 1992 г.

През 1950 г. започва строителството на содовия завод в гр. Девня, което се поема
от организацията “Совболстрой“, а впоследствие, през 1953 г., от СУ “Заводски строежи“ - гр. Девня. След завършването на Содовия завод “Карл Маркс“ - гр. Девня, СУ
“Заводски строежи“ - гр. Девня, строи останалите девненски заводи и ТЕЦ “Варна”.
От 1 ян. 1968 г. СУ “Заводски строежи” - гр. Девня става Промишлено строително
управление - гр. Девня. От 1 ноем. 1977 г. действа като Промишлено строително управление “Заводски строежи“ - гр. Девня. От 1991 г. е “Девнястрой - инженеринг” ЕООД гр. Девня.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления и решения на висшестоящи органи за строителството на Девненския
промишлен комплекс (1971 - 1978).
Протоколи от съвещания на колегиума при пълномощника на ЦК на БКП и МС за
строителството в гр. Девня (1974 - 1978), от заседания на административното и техническото ръководство на предприятието за хода на строителната дейност (1961, 1962, 1968 - 1973,
1976, 1977).
Доклади, информации и докладни записки на ръководството на предприятието за изпълнение на годишните производствени планове (1960, 1967, 1970 - 1978).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1978 - 1992).
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Титулни списъци и справки за изпълнение на пускови обекти (1963 - 1975).
Протоколи за изготвяне на месечни и временни трудови норми и обяснителни записки
за тяхното изпълнение (1961 - 1973).
Щатни разписания (1957 - 1978).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1968 - 1970, 1972 1977).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1963 - 1978).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973, 1976 - 1978).
Протоколи от заседания на профкомитета (1957 - 1966, 1969 - 1978).
ЗАВОД ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ДЕВНЯ
Ф. 1173, 209 а. е., 1966 - 1981 г.

Създаден е на 1 юли 1966 г. Предмет на дейност: строителство и монтаж на обекти и съоръжения за нуждите на промишлеността. От 1 ян. 1967 г. предприятието се
преименува в “Завод за строителни конструкции“ - гр. Девня.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1966, 1967, 1973, 1974).
Окръжни, заповеди, разпореждания и указания от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1967, 1969, 1971, 1972, 1976, 1978, 1980, 1981).
Протоколи от заседания на СС (1966 - 1981).
Доклади и докладни записки от директора до висшестоящи органи по производствени
и организационни въпроси (1966, 1969 - 1980).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1966 - 1976).
Годишни и производствени планове и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1981).
Щатни разписания (1966 - 1981).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1966, 1968 - 1973,
1976, 1978 - 1981).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1975, 1977 - 1981).
Ревизионни актове (1966 - 1979).
Отчети и анализи за трудовите злополуки и охраната на труда (1966 - 1981).
Протоколи от заседания на профкомитета (1966, 1967, 1969 - 1976, 1978 - 1981).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ“ СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕЦ “ВАРНА” - с. ЕЗЕРОВО
Ф. 1081, 25 а. е., 1964 - 1968 г.

Създадено е през 1964 г. Предмет на дейност: изграждане на ТЕЦ “Варна”.
През 1969 г., след приключване на строежа, предприятието преминава към СУ
“Заводски строежи” - гр. Девня.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния ред (1965 - 1967).
Протоколи от съвещания на ръководството за хода на строителството и изпълнението
на строителните програми (1964 - 1967).
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Годишни поименни списъци на обекти и пускови графици (1964 - 1968).
Информации и отчети за труда и фонд “Работна заплата”, снижаването на стойността
на монтажните дейности (1964 - 1968).
Наредба за организация на работната заплата (1968).
Годишни счетоводни отчети (1964 - 1967).
Протоколи от заседания на профкомитета (1965 - 1968).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ - ПРЕДПРИЯТИЕ
“ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА“ - ВАРНА
Ф. 1092, 202 а. е., 1972 - 1991 г.

Със Заповед № 56 на ДСУ “Гражданско строителство“ - гр. София от 2 ян. 1972 г.
от 1 апр. 1972 г. във Варна се обособява район “Строителен комбинат “.
За периода 1978 - 1989 г. предприятието действа като СМК - Предприятие “Производствена база” - Варна. През следващите три години е дъщерна фирма на ДФ “Черно море” - Варна.
От 30 авг. 1991 г. е “Димакс” ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания, наредби и заповеди от висшестоящи органи по производствени и
организационни въпроси (1972, 1973, 1975 - 1983).
Доклади и докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1972 - 1978).
Заповеди на директора по производствени и организационни въпроси (1976, 1977,
1982 - 1991).
Наредба и вътрешни правила за организация на работната заплата (1972 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1977, 1980 - 1991).
Анкетни листове и актове за тежки трудови злополуки (1972 - 1974).
Книга за регистриране на трудовите злополуки (1972 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973, 1974, 1979, 1981,
1985).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972 - 1977, 1981 - 1984).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ - ПРЕДПРИЯТИЕ
“СНАБДИТЕЛНО-КОМПЛЕКТОВЪЧНА БАЗА“ - ВАРНА
Ф. 1204, 138 а. е., 1974 - 1990 г.

Със Заповед № 2924 на ДСУ “Гражданско строителство“ - гр. София от 28 дек.
1973 г., от 1 ян. 1974 г. към ДСУ “Гражданско строителство” - Варна се създава поделение на самостоятелен баланс с наименование “База материално-техническо снабдяване“ - Варна. Предмет на дейност: планиране, договориране, доставка и съхранение
на строителни материали.
През 1976 г. предприятието се преименува в СМК - Предприятие “Снабдителнокомплектовъчна база“ - Варна. От 13 дек. 1991 г. е СМК “Търговия със строителни
материали“ ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
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Заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1975 - 1977, 1984 1989).
Доклади на директора за дейността на предприятието (1976 - 1983, 1985, 1989 - 1990).
Рапорти на служители до директора по производствени и административни въпроси
(1974 - 1983).
Заповеди на директора за снабдяването на обектите със строителни материали (1975,
1979).
Протоколи от заседания на СС (1977, 1982, 1984 - 1990), от съвещания с ръководителите на районите (1974 - 1977).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1975 - 1977).
Щатни разписания (1975 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1975, 1976, 1978, 1989).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ - ДЕВНЯ
Ф. 1175, 80 а. е., 1971 - 1979 г.

Създадено е на 1 апр. 1971 г., съгласно Разпореждане № 590 на Комитета за
стопанска координация от 1971 г. (ДВ, бр. 8 и 9/1971 г.). Предприятието е поделение на
ДСО “Каменна промишленост и строителни изделия“ - гр. София.
Предмет на дейност: производство на бетонни и стоманобетонни изделия.
Закрито е в началото на 1980 г., като неговата дейност се поема от Завод за
строителни конструкции - гр. Девня.
Архивният фонд е много добре запазен.
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1972, 1974, 1976).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи по организационни и производствени въпроси (1971 - 1974, 1976, 1978).
Рапорти от началниците на отделите до директора за организацията и дейността на
предприятието (1971 - 1978).
Заповеди на директора по производствени и организационни въпроси (1972, 1973,
1976 - 1979).
Производствени планове и отчети (1971 - 1976, 1979).
Утвърдени трудови норми, анализи и справки за тяхното изпълнение (1971 - 1975).
Щатни разписания (1971 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1979).
Ревизионни актове (1971 - 1979).
Анализи и справки за реконструкцията на цех “Пенобетон“ (1975).
Отчети и анализи за трудовите злополуки (1972 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1977).
УПРАВЛЕНИЕ “СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ“ - ВАРНА
Ф. 1078, 264 а. е., 1961 - 1983 г.

С РМС № 8 от 1 авг. 1961 г. се създава Предприятие “Строителна механизация“,
което впоследствие прераства в ДСО “Строителна механизация” със седалище гр.
София и с едно от поделенията си - Управление “Строителна механизация“ - район
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Варна. Управлението обхваща територията на Североизточна България.
През 1971 г. ДСО “Строителна механизация“ - гр. София, се ликвидира, а поделенията му минават като самостоятелни предприятия на отделен баланс в системата на
ДСО “Промишлено строителство“ - гр. София.
С ПМС № 10 от 1974 г. отново се създава ДСО “Строителна механизация“ - гр.
София с поделения в страната. Предмет на дейност на Управление “Строителна механизация“ - Варна: осигурява строителна техника на всички строителни и монтажни
организации на територията на Варненски, Толбухински (дн. Добрички) и Силистренски окръг.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, разпореждания, наредби, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на управлението (1961 - 1973, 1979 - 1981).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1961 - 1982), от оперативки с пълномощника на ЦК на МС (1969 - 1972).
Доклади, отчети и информации за дейността на предприятието (1961 - 1983).
Заповеди на директора за работата на управлението (1974 - 1983).
Рапорти на работници и служители до директора по производствени и организационни въпроси (1976 - 1983).
Производствени програми и планове, корекции и отчети за изпълнението им (1961 1983).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1968 - 1974, 1979,
1983).
Щатни разписания (1966 - 1974, 1976, 1982).
Годишни счетоводни отчети (1961 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1963 - 1971, 1974 1983).
Ревизионни актове (1961 - 1972, 1977 - 1981).
Протоколи от заседания на ТИС (1962 - 1968, 1974 - 1978).
Отчети, доклади и обзори за техническата безопасност на труда (1964 - 1978).
Протоколи от заседания на профкомитета (1963 - 1983).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “МЕХАНИЗАЦИЯ И
АВТОТРАНСПОРТ“ - район ВАРНА
Ф. 740, 227 а. е., 1959 - 1993 г.

Създадено е на 1 авг. 1959 г. към Държавното строително обединение - гр. София.
Търпи няколко промени в наименованието си, като от 1989 г. до 21 окт. 1991 г. е Предприятие за механизация и автотранспорт при ДФ “Черно море“ - Варна, а от 22 окт.
1991 г. - “МЕХТРАНСКОМЕРС“ ЕООД - Варна.
Предмет на дейност: механизация, авторемонт и автотранспорт.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1974, 1975).
Протоколи от заседания на СС (1968, 1969, 1971 - 1976, 1978 - 1982, 1984 - 1992).
Отчетни доклади, обзори и докладни записки за дейността на предприятието (1961 -
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1975, 1978, 1986 - 1991).
Заповеди и разпореждания на директора по производствени и организационни въпроси (1966 - 1982, 1984 - 1992).
Производствени планове, доклади, обзори, отчети и справки за изпълнението им (1963
- 1975).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968, 1970 - 1972,
1974 - 1976, 1979 - 1981, 1984 - 1986).
Щатни разписания (1966, 1967, 1969 - 1972, 1974, 1977 - 1993).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1968, 1970, 1971,
1977 - 1992).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1962, 1964, 1968, 1975 - 1982, 1984 - 1993).
Протоколи от заседания на профкомитета (1966, 1978 - 1980, 1985 - 1987).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО“ - ДИРЕКЦИЯ ВАРНА
Ф. 1272, 96 а. е., 1973 - 1984 г.

Създадено е съгласно ПМС № 156 от 1 окт. 1973 г. Предмет на дейност: пътно
строителство, водоснабдяване, канализация, озеленяване и поддържане на пътно и
зелено строителство, строително-ремонтни дейности и стопанисване на жилищния фонд.
Предприятието е на подчинение на ОНС - Варна.
С Решение № 5-49 на ОНС - Варна, от 4 апр. 1984 г. СП “БКС“ - дирекция Варна,
се реорганизира, като се създават следните предприятия: БКС “Варненска комуна“,
БКС “Приморски“, БКС “Възраждане“, БКС “Аспарухово“, БКС “Инжстрой“.
Архивният фонд е много добре запазен.
Решения на висшестоящи органи за създаване, реорганизация и закриване на предприятието (1973 - 1984).
Протоколи от заседанията на СС (1975 - 1982).
Рапорти и докладни на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1974 - 1983).
Годишни и тримесечни доклади и информации за стопанската дейност (1974 - 1977,
1979 - 1984).
Заповеди на директора по производствени и организационни въпроси (1974 - 1982).
Доклади и рапорти от работници и служители до директора по организационни въпроси (1973 - 1983).
Производствени отчети (1973 - 1984).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1973 - 1984).
Щатни разписания (1973 - 1977, 1979 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1984).
Ревизионни актове (1972 - 1984).
Протоколи от заседания на ТИС (1973 - 1984) и профкомитета (1973 - 1983).
БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО,
район “МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ“ - ВАРНА
Ф. 1259, 67 а. е., 1980 - 1984 г.
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Създадено е на 1 ян. 1980 г. към БКС - Варна. Предмет на дейност: експлоатация
и ремонт на автотранспорта, строителната механизация и комуналния транспорт.
През 1984 г. предприятието се закрива, като неговата дейност преминава към
БКС по райони.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за дейността и организацията на предприятието (1980
- 1982).
Протоколи и решения от заседания на СС (1980 - 1984).
Доклади на директора за резултатите от стопанската дейност (1980 - 1983).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи по организационни и производствени въпроси (1980 - 1983).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1980 - 1983).
Годишни производствени програми и отчети за тяхното изпълнение (1980 - 1983).
Щатни разписания (1980 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1980, 1981).
Годишни счетоводни отчети (1980 - 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1980, 1981).
СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ “ПАРКСТРОЙ“ ВАРНА
Ф. 843, 287 а. е., 1958 - 1984 г.

Създадено е на 1 ян. 1958 г. като СП “Паркстрой” - Варна, към ГНС - Варна. От 1
ян. 1964 г. се реорганизира в Специализирана строителна организация “Паркстрой“ Варна, на подчинение на ГНС, а от 1971 г. преминава към СД “Благоустройствени
строежи“ - София, и действа като Клон “Паркстрой“ - Варна. От 1 ян. 1972 до 31 дек.
1972 г. е с наименование СД “Благоустройствени строежи“ - окръжен клон Варна,
филиал “Паркстрой“ - Варна. За периода 1977 - 1984 г. предприятието действа като
Район “Паркстрой” - Варна.
Предмет на дейност: парково строителство, поддръжка и озеленяване.
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди на висшестоящи органи за дейността на предприятието (1958 - 1978).
Протоколи от заседания на ДС и Стопанския комитет (1959 - 1973, 1982 - 1984).
Доклади, отчети, обзори и информации на директора, главния инженер и началниците
на отдели за дейността на предприятието (1958 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1959 - 1976, 1979 1984).
Паспорти на озеленени площи (1958 - 1960).
Годишни счетоводни баланси (1959 - 1984).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО” - район “ЖИЛФОНД“ - ВАРНА
Ф. 1069, 121 а. е., 1949 - 1976 г.

Създадено е съгласно Решение на ИК на ГНС - Варна от 1 окт. 1949 г. Предмет на

202

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
дейност: да стопанисва и експлоатира държавните имоти и жилищния фонд в града.
От 1973 г. СП “Жилфонд“ - Варна влиза в състава на СП “БКС“ - Варна, като
запазва юридическата си самостоятелност.
Архивният фонд е добре запазен.
Тримесечни и годишни доклади, отчети, информации и анализи за изпълнението на
производствения план (1951 - 1975).
Протоколи от заседания на ДС и Стопанския комитет (1967 - 1975).
Доклади и информации на ръководството за дейността на предприятието (1960 - 1975).
Тримесечни статистически отчети, анализи и обзори за трудовите злополуки и охраната на труда (1959 - 1971).
Годишни счетоводни отчети (1950 - 1975).
Щатни разписания (1953 - 1976).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1972 - 1976).
ПРЕДПРИЯТИЕ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
“ПРИМОРСКИ“ - ВАРНА
Ф. 1358, 52 а. е., 1980 - 1987 г.

Създадено е на 1 февр. 1980 г. Предмет на дейност: поддържане на жилищния
фонд, зелено строителство, поддържане на чистотата на улиците и сметоизвозване.
Със Заповед № 249 на ГОНС - Варна, от 2 март 1988 г. предприятието преустановява своята дейност, като се създават нови две предприятия: “Ремонтстрой и жилфонд“ - Варна и “Паркове и чистота“ - Варна, които поемат дейността на Предприятие
“БКС “Приморски” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за вътрешния ред в предприятието (1980).
Протоколи от заседания на СС (1984 - 1986).
Доклади на директора до висшестоящи органи за благоустройствената и комуналната
дейност на предприятието (1982 - 1987).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1981 - 1986).
Щатни разписания (1980 - 1986).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1985 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1980 - 1985).
СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ХИДРОСТРОЙ“ - ВАРНА
Ф. 1080, 370 а. е., 1962 - 1990 г.

Създадено е на 1 септ. 1962 г. като Строително-монтажно управление “Водстрой“ - Варна, съгласно ПМС № 143 от 1 септ. 1962 г. От 1972 г. действа като СУ
“Хидрострой“ - Варна. Предмет на дейност: строеж и поддръжка на канализационни
мрежи и системи.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, заповеди, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1965 - 1979).

203

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Протоколи от заседания на ДС и Стопанския комитет (1963 - 1990).
Доклади и информации от ръководството на управлението за изпълнение на производствените задачи (1963 - 1979).
Заповеди на ръководството на управлението за дейността на предприятието (1974 1990).
Годишни производствени планове и отчети (1963 - 1979).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1962 - 1990).
Щатни разписания (1962 - 1979).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1963 - 1972).
Протоколи от заседания на ТИС, заповеди за внедряване на рационализаторски предложения и отчети за дейността на ТИС (1966 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитет (1963 - 1990).
ГРУПОВ ФОНД “СТРОИТЕЛНО-БОЯДЖИЙСКИ
ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ” - ВАРНА
Ф. 732, 259 а. е., 1946 - 1973 г.

Фондът обхваща всички строително-бояджийски ТПК във Варна. Включени са
пет фондообразувателя, създадени в периода 1946 - 1958 г. и ликвидирали в периода
1958 - 1973 г. Предмет на дейност: строително-бояджийски услуги.
В груповия фонд влизат:
Специализирана ТПК “Варненска комуна” (1958 - 1973);
Мозаична ТПК “9 май” (1946 - 1958);
ТПК “Жилстрой” (1954 - 1958);
ТПК “Изолапром” (1955 - 1958);
ТПК “Михаил Иванов” (1949 - 1958).
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на ТПК (1953 - 1973).
Протоколи от заседания на УС (1947 - 1973) и от общи годишни отчетни събрания
(1946 - 1973).
Уставна преписка с висшестоящи органи (1949 - 1958).
Заповеди на председателите за дейността на ТПК (1956 - 1973).
Производствени планове и бюлетини за изпълнението им (1956 - 1973).
Годишни счетоводни отчети (1959 - 1973).
Щатни разписания (1960 - 1968).
Ревизионни актове (1955 - 1961).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЦЕНТРАЛНА МОНТАЖНА
БАЗА“ - клон ВАРНА
Ф. 939, 196 а. е., 1963 - 1992 г.

Създадено е на 1 ян. 1964 г., съгласно Заповед № 1086 на Министерството на
търговията от 31 дек. 1963 г. Предмет на дейност: монтаж, ремонт и поддръжка на
търговска техника и автоматика. От 1991 г. предприятието е ДФ “ТОРГОСЕРВИЗ“ Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
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Заповеди и удостоверения на висшестоящи органи за създаване и регистрация на предприятието (1963 - 1964).
Правилници за устройството, дейността и управлението на предприятието (1967 1979).
Заповеди, наредби, указания и инструкции на ръководството за дейността на предприятието (1963 - 1992).
Протоколи от заседания на СС и общи събрания на колектива (1978 - 1982, 1991).
Доклади, информации и справки за: производствената дейност (1969 - 1977), строително-монтажните работи и себестойността на продукцията (1963 - 1992).
Титулни списъци, планове и справки за доставени машини и съоръжения, строителство и разширение на обекти (1963 - 1990).
Щатни разписания (1964 - 1992).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1969 - 1980, 1984 - 1992).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1977 - 1988).
Годишни счетоводни отчети (1964 - 1992).
Ревизионни актове (1964 - 1968).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967 - 1992).
ПРОМИШЛЕНО МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 785, 316 а. е., 1948 - 1993 г.

Създадено е през 1948 г. Предмет на дейност: изграждане на далекопроводи, мрежи за ниско напрежение, външни и вътрешни електрически инсталации. Търпи няколко промени в наименованието си, но запазва основната си дейност.
От 15 апр. 1993 г. съгласно Решение № 2622 на Варненския окръжен съд от същата дата предприятието става “Монтажи Варна“ АД - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1954 - 1989).
Доклади и отчети за дейността на предприятието (1951 - 1969).
Заповеди на директорите за дейността на предприятията (1974 - 1978, 1984 - 1990).
Титулни списъци, отчети, сведения и обяснителни записки за строително - монтажните
работи (1950 - 1978, 1986 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1978, 1981 - 1989).
Щатни разписания (1951 - 1963, 1966 - 1978, 1987 - 1989).
Трудови норми, отчети и записки за тяхното изпълнение (1950 - 1963).
Протоколи от заседания на ТИС за приети рационализаторски предложения, справки
и заповеди за тяхното внедряване (1967 - 1973).
Протоколи от заседания на профкомитета (1957, 1965 - 1973).
ПРОМИШЛЕНО МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ - ДЕВНЯ
Ф. 1155, 126 а. е., 1970 - 1981 г.

Създадено е на 7 февр. 1970 г. Предмет на дейност: монтажи на обекти в сферата
на тежката химия в предприятията от Девненската низина. От 1 окт. 1981 г. предприятието преминава към ПМУ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
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Правилници и наредби за устройството, задачите, дейността и вътрешния трудов ред
на отделите и службите в предприятието (1971).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970 - 1981).
Доклади и докладни записки от ръководството до висшестоящи органи за работата на
предприятието (1970 - 1975).
Наредба и вътрешни правила за организация на работната заплата (1972).
Щатни разписания (1970 - 1980).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1970, 1974 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1979).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ “МОНТАЖНО
ИНСТАЛАЦИОННО ПРЕДПРИЯТИЕ“ - ВАРНА
Ф. 1194, 100 а. е., 1965 - 1981 г.

Създаден е през 1965 г. като поделение на СМК - Варна. От 1965 до 1970 г. е СУ
“Вътрешни инсталации“ - Варна. От 1971 до 1975 г. е СУ “Монтажно-инсталационен
район“ - Варна, а от 1976 г. - “Монтажно-инсталационно предприятие“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ДС и СС (1967 - 1981).
Доклади, отчети и информации за дейността на предприятието (1977 - 1980).
Заповеди на директора по производствени и организационни въпроси (1978 - 1981).
Докладни и рапорти от служители и работници до директора по организационни въпроси (1977 - 1981).
Годишни производствени отчети (1979 - 1981).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1977 - 1981).
Щатни разписания (1965 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1981).
Ревизионни актове (1966 - 1978).
Отчети, справки и анализи за трудовите злополуки (1975 - 1981).
Протоколи от заседания на профкомитета (1980, 1981).

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
ОКРЪЖНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 508, 424 а. е., 1950 - 1983 г.

Създадено е на 1 ян. 1950 г. Предмет на дейност: поддържане, реконструкция и
строителство на пътищата.
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди, окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на
управлението (1950 - 1973).
Заповеди и доклади на ръководството за дейността на управлението (1951 - 1973).
Протоколи от заседания на ДС и УС (1959 - 1983).
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Планове, доклади, обзори и преписка с висшестоящи органи за изграждане на пътната
мрежа в Добруджа (1951 - 1954).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1983).
Ревизионни актове (1951 - 1958, 1961 - 1978).
Щатни разписания (1950 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1960, 1965, 1967, 1970
- 1974).
Протоколи от заседания на ТИС (1970 - 1983).
Дневник за регистриране на рационализаторски и организационно-технически предложения (1969 - 1976).
Отчети и статистически сведения за рационализаторската дейност (1952 - 1957, 1974
- 1978, 1980 - 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1959 - 1973).
ОКОЛИЙСКО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 509, 48 а. е., 1950 - 1958 г.

Създадено е на 1 ян. 1950 г. като поделение към Окръжното пътно управление Варна.
Съществува до 31 март 1959 г., когато се ликвидират околиите като административна единица.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди на ръководството за дейността на управлението (1950 - 1958).
Тримесечни и годишни отчети за работата по поддържане на пътната мрежа (1952 1955).
Годишни счетоводни отчети (1954, 1957, 1958).
ОКОЛИЙСКО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПРОВАДИЯ
Ф. 525, 42 а. е., 1950 - 1959 г.

Създадено е на 1 ян. 1950 г. Съществува до 31 март 1959 г., когато се ликвидират
околиите като административна единица.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди на ръководството за дейността на управлението (1950 - 1958).
Годишни и тримесечни производствени отчети за поддържането на пътната мрежа
(1950 - 1958).
Месечни отчети и обзори за материално-техническото снабдяване (1950 - 1958).
Щатни разписания (1954 - 1959).
Месечни и годишни счетоводни отчети и баланси (1954 - 1958).
РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА - ПРОВАДИЯ
Ф. 135, 6 а. е., 1944 - 1947 г.

Създадена е през 1944 г. и съществува до 1947 г. Предмет на дейност: строеж и
поддържане на пътища и мостове.
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Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, заповеди и нареждания от висшестоящи органи за дейността на службата
(1944 - 1947).
ДЪРЖАВНО ОБЕДИНЕНИЕ “ПЪТНИ СТРОЕЖИ“ - ЦЕНТРАЛНО
УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 510, 141 а. е., 1950 - 1955 г.

Създадено е на 1 ян. 1950 г. Търпи следните промени в наименованието си:
Държавно строително обединение “Пътни строежи” - район Варна (1950 - 1952);
Държавно обединение “Пътни строежи” - Централно управление - Варна (1953 1955);
Предмет на дейност: извършване на капитално строителство. Преустановява
дейността си на 31 дек. 1955 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, наредби и окръжни от висшестоящи органи за дейността на управлението
(1950 - 1954).
Заповеди на ръководството за дейността на управлението (1951 - 1955).
Щатни разписания (1953 - 1955).
Ревизионни актове (1950 - 1952).
Планове и отчети за труда и материално-техническото снабдяване (1950 - 1955).
Годишни счетоводни отчети (1950 - 1955).
СТРОЕЖ “АСПАРУХОВ МОСТ“ - ВАРНА
Ф. 1189, 89 а. е., 1972 - 1979 г.

С РМС № 207 от 23 май 1972 г. се утвърждава идейният проект на обекта “Мост
над плавателния канал“ - Варна.
На 8 септ. 1976 г. е откриването на първия етап от строителството.
На 1 ян. 1980 г. предприятието е закрито.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за строителството на обекта (1972 - 1979).
Протоколи от съвместни съвещания с представители на висшестоящи органи (1972 1976), от оперативки на директора с ръководители на бригадири (1974 - 1976).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи по организационни и производствени въпроси (1973 - 1979).
Заповеди на директора по строителни и организационни въпроси (1972 - 1979).
Идейни проекти, проектосметна документация, генерална сметка и програми за изпитване на обекта (1970 - 1976).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1972 - 1974, 1977, 1979).
Планове и отчети за строително-монтажните дейности (1973 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1979).
Ревизионни актове (1972 - 1979).
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ПЪТНИ СТРОЕЖИ - РАЙОН “АВТОМАГИСТРАЛА “ХЕМУС“ - ВАРНА
Ф. 1190, 72 а. е., 1972 - 1977 г.

Създаден е на 7 юли 1972 г. към ДСО “Пътни строежи“ - управление гр. Шумен.
През 1977 г. районът се реорганизира, като става поделение към СМУ “Пътни строежи“ - гр. Шумен.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за строителството на автомагистралата (1972 - 1977).
Протоколи от съвместни съвещания с висшестоящи органи за строителството на магистралата (1972 - 1977), от проведени оперативки и заседания с началници на отдели (1972 1975).
Докладни записки от началника на района до висшестоящи органи по организационни
и строителни въпроси (1972 - 1976).
Заповеди на началника на района за организацията на работата (1973 - 1977).
Годишни производствени планове и отчети (1972 - 1977).
Щатни разписания (1972 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1976).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО - РАЙОН “ИНЖСТРОЙ“ - ВАРНА
Ф. 1068, 204 а. е., 1964 - 1995 г.

Създадено е през 1964 г. с наименование СП “Пътища и мостове“ - Варна. Търпи
няколко промени в наименованието си:
СД “Благоустройствени строежи” - клон Варна (1971 - 1973);
ДСП “Благоустройствени строежи” - район “Инжстрой” - Варна (1973 - 1977);
СП “Благоустройство и комунално стопанство” - район “Инжстрой” - Варна (1977
- 1989);
Общинска фирма “Инжстройинженеринг” - Варна (1989 - 1992);
“Инжстройинженеринг” ЕООД - Варна (1992 - );
Предмет на дейност: строителство и благоустройство на пътища и мостови съоръжения. На 17 септ. 1999 г. предприятието е приватизирано, като е закупено от “Стили
роуд” ЕООД - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди, инструкции и указания от висшестоящи органи за работата на предприятието (1964 - 1973, 1984).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1967 - 1972 1978 - 1991).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1968, 1969, 1974, 1976,
1977, 1979, 1982, 1983).
Заповеди на директора по производствени и организационни въпроси (1974 - 1980,
1983, 1985 - 1995).
Докладни от служители до директора по производствени и организационни въпроси
(1975 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1964 - 1979, 1985 - 1995).
Щатни разписания (1965 - 1993).
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Вътрешни правила и наредби за организация на работната заплата (1969 - 1973, 1975,
1976, 1980, 1982 - 1989).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1980).
Ревизионни актове (1975 - 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967 - 1979).

МОРСКО СТРОИТЕЛСТВО
УПРАВЛЕНИЕ “СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ“ - ВАРНА
Ф. 1058, 409 а. е., 1965 - 1991 г.

Създадено е през 1965 г. като аварийно-спасителен отдел към БМФ - Варна. През
същата година, при създаването на ДСО “Корабостроене и корабоплаване“ - Варна, се
обособява като негово съставно предприятие - ДСП “Поддържане на морските съоръжения и басейни“ - Варна.
Съгласно РМС № 102 от 13 апр. 1967 г. предприятието преминава в системата на
ДСО “Трансстрой“ - Варна и от 1 ян. 1967 г. се преименува в Управление “Строителен
и технически флот“ - Варна. От 1 ян. 1982 г. е СП “Строителен и технически флот“ Варна. Предмет на дейност: морско строителство и техническа поддръжка на обекти
и съоръжения.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, окръжни и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1966 - 1983).
Протоколи, доклади и решения от заседания на ДС и СС (1965 - 1973, 1976 - 1978, 1982
- 1984), от делегатски събрания (1969 - 1973, 1982, 1983).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1965 - 1981).
Заповеди, решения на ТИС и справки за внедрени рационализаторски предложения
(1970 - 1974).
Протоколи от заседания на ТИС (1965 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1991).
Дневник за регистриране на рационализаторски предложения (1967 - 1970).
Щатни разписания (1965 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1965 - 1978, 1980 1984).
Протоколи, доклади и решения от отчетно-изборни конференции (1966 - 1980).
УПРАВЛЕНИЕ “ТРАНССТРОЙ“ - БЕЛОСЛАВ
Ф. 1038, 303 а. е., 1969 - 1986 г.

Създадено е, съгласно ПМС № 26 от 7 авг. 1969 г., като поделение на ДСО “Трансстрой“ - Варна.
Предмет на дейност: строителство на транспортни и комуникационни средства в
Девненския промишлен район - пристанище Варна-запад и обект “Ферибот Варна Иличовск”.
Съгласно ПМС № 53 от 31 дек. 1981 г. от 1 ян. 1982 г. става Строително предпри-
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ятие “Трансстрой“ - гр. Белослав.
С Решение № 7 на МС от 16 апр. 1987 г. се създава Комбинат за транспортно
строителство “Трансстрой“ - Варна, в който се включва и Строително предприятие
“Трансстрой“ - гр. Белослав, като на 31 март 1987 г. предприятието прекратява самостоятелното си съществуване.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни, заповеди и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1969 - 1985).
Протоколи от съвещания на ръководството (1970 - 1985), от заседания с представители на висшестоящи органи (1972 - 1982).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1974 - 1986).
Заповеди на директора по организационни въпроси (1977 - 1986).
Отчети за строително-монтажните дейности, труда, себестойността, автотранспорта
и механизацията (1969 - 1977).
Строителни програми и отчети за тяхното изпълнение (1978 - 1981).
Поименни списъци на строителните обекти (1977 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1986).
Щатни разписания (1969 - 1985).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1970 - 1973, 1978 1985).
Справки и протоколи за внедрени рационализации (1970 - 1981), от заседания на профкомитета (1971 - 1981) и годишни отчетни събрания (1973 - 1976, 1980, 1982, 1983).
СТРОИТЕЛЕН РАЙОН (СТРОЙРАЙОН) ПО ТРАНСПОРТА - ВАРНА
Ф. 256, 567 а. е., 1944 - 1993 г.

Морска строителна секция - Варна се създава през 1938 г., подчинена на Главна
дирекция на железниците и пристанищата. От 1 ян. 1948 г. преминава на подчинение на
Управление строителство по транспорта към Министерството на транспорта и съобщенията.
От 1 окт. 1968 г. е ДСО “Трансстрой“ - строително управление - Варна.
От 1 ян. 1982 г. е Строително предприятие “Трансстрой“ - Варна.
От 1987 до 1989 г. е Технологичен комбинат “Трансстрой“ - Варна. От 1989 до
1992 г. е Строително предприятие “Трансстрой“ - Варна, а от 1 септ. 1992 г. - ДФ “Трансстрой“ ЕООД - клон Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и постановления от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1954 - 1979).
Заповеди от ръководството за дейността на предприятието (1952 - 1969, 1974 - 1990).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1954 - 1981, 1984 - 1992).
Производствени отчети и анализи (1944 - 1982).
Годишни счетоводни отчети (1956 - 1981, 1985 - 1993).
Ревизионни актове (1951 - 1990).
Протоколи на ТИС с анализи за икономически ефект на рационализаторски предложе-

211

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
ния (1951 - 1973, 1982 - 1992).
Трудови норми и отчети, сведения и анализи за тяхното изпълнение (1954 - 1969).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1954 - 1962, 1965 1983).
Отчети и доклади от годишни конференции на Общостроителния комитет (1963 - 1968,
1976, 1986 - 1989).
Протоколи и решения от заседания на профкомитета (1965 - 1978, 1980).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ
586“ - ВАРНА
Ф. 986, 178 а. е., 1952 - 1958 г.

Създадено е на 15 авг. 1952 г. съгласно ПМС № 645 от 9 авг. 1952 г.
Съгласно РМС от 4 окт. 1955 г. от 1 ян. 1956 г. предприятието прекратява своята
дейност. Времето от 1 ян. 1956 г. до 1 апр. 1958 г. е периодът на ликвидация на обекта.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления и разпореждания от висшестоящи органи за създаване, регистриране и
ликвидиране на предприятието (1952 - 1958).
Заповеди и приемателно-предавателни протоколи за безвъзмездно предаване на техника, машини и инструменти след ликвидиране на предприятието (1955 - 1957).
Договор и допълнителни съглашения между бившия СССР и България за строителството на обекта (1952 - 1955).
Титулни списъци, план-скици, чертежи и обяснителни записки за изграждане на обекта
и подобекти към него (1952 - 1955).
Актове за приемане и предаване на оборудване на обекта - машини, съоръжения и
инструменти, от бившия СССР (1952 - 1955).
Годишни счетоводни отчети (1952 - 1956).
Ревизионни актове (1952 - 1958).
Щатни разписания (1952 - 1956).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1952 - 1955).
Протоколи от заседания на профкомитета (1954 - 1956).
УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МОРСКИТЕ КАНАЛИ И
АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩАТА - ВАРНА
Ф. 1199, 180 а. е., 1974 - 1993 г.

Създадено е на 1 юни 1974 г., като е на пряко подчинение на Министерството на
транспорта.
От 1 май 1975 г. към управлението се създава аварийно-спасителен отдел.
На основание РМС № 125 от 16 юли 1976 г. управлението преминава на подчинение на СО “Воден транспорт“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, окръжни и инструкции от висшестоящи органи за дейността на управлението (1974 - 1977, 1986, 1991).
Протоколи от заседания на СС (1976 - 1977, 1984 - 1991).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Доклади и докладни записки на ръководството до висшестоящи органи за дейността на
управлението (1974 - 1977, 1983 - 1985, 1990, 1991).
Заповеди на ръководството за дейността и организацията на управлението (1974 1977, 1984 - 1993).
Корабни дневници на спасителен влекач “Нептун” (1973 - 1977).
Планове и отчети за развитието на аварийно-спасителната дейност (1975, 1976).
Доклади от сесии на експертната комисия за търсене и спасяване към ИМКО (1973 1976).
Наредба и вътрешни правила за организация на работната заплата (1975 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1977, 1979 - 1994).
ДИРЕКЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ОБЕКТИ - ВАРНА
Ф. 1186, 63 а. е., 1971 - 1981 г.

Създадена е на 1 апр. 1971 г. към ДСО “Воден транспорт” - Варна, съгласно
Заповед № 184 на Министерството на транспорта от 7 апр. 1971 г.
От 1 ян. 1982 г. ДИО - Варна е закрита и преминава към ДИО “Варна-запад” - гр.
Девня.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за дейността на ДИО (1971 - 1981).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за дейността на ДИО (1973 1980).
Заповеди на директора за дейността на ДИО - Варна (1973 - 1979).
Протоколи от съвместни заседания на ДС с представители на висшестоящи органи
(1972, 1974, 1975).
Докладни записки и рапорти на служители на ДИО до директора по организационните
въпроси (1975 - 1979).
Щатни разписания (1972 - 1981).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1978 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1981).
Ревизионни актове (1973 - 1980).
ДИРЕКЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ - ДЕВНЯ при СТОПАНСКО
ОБЕДИНЕНИЕ “ВОДЕН ТРАНСПОРТ“ - ВАРНА
Ф. 1185, 153 а. е., 1967 - 1983 г.

Създадена е съгласно ПМС № 26 от 7 авг. 1969 г.
От 1989 г. е Фирма “БМФ “Дирекция за изграждане обекти“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, решения и окръжни от висшестоящи органи за проучване, проектиране, строителство и експлоатация на фериботната връзка Варна - Иличовск (1967 - 1983).
Заповеди от висшестоящи органи по организационни и производствени въпроси (1969
- 1977).
Обзори за състоянието на подобектите и хода на строителството на пристанище Варна-запад (1970 - 1977).
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Докладни записки и информации на директора до висшестоящи органи по организационни и строителни въпроси (1967 - 1982).
Заповеди и разпореждания на директора по организационни и производствени въпроси (1967 - 1976, 1982, 1983).
Протоколи от проведени съвместни заседания на ДС и висшестоящи органи (1969 1977, 1982, 1983), на приемателната комисия за въвеждане в действие на подобекти към
пристанище Варна-запад (1975, 1976).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1976, 1978 - 1982).
Щатни разписания (1973 - 1976, 1982, 1983).
Поименни списъци на строителните обекти (1970 - 1976, 1980).
Протоколи и отчетни доклади от проведени годишни отчетни събрания на профорганизацията (1968, 1970, 1971, 1978 - 1983).

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ВАРНА
Ф. 1073, 474 а. е., 1956 - 1993 г.

Създадено е през 1956 г. Дирекцията търпи няколко промени в наименованието
си, като от 1 ян. 1971 г. до 31 дек. 1976 г. е СД “Вода и канал“ - Варна, след което до 31
юли 1989 г. е СП “Вода и канал“ - Варна. От 1 авг. 1989 г. до 22 дек. 1991 г. е Междуобщинска фирма “Вода и канал инженеринг“ - Варна, а от 23 дек. 1991 г. - “Вода и канал“
ЕООД - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Инструкции, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1967 - 1973, 1976, 1977, 1984 - 1987).
Протоколи от заседания на ДС и Стопанския комитет (1960 - 1992).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1964 - 1979, 1984 - 1992).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1958 - 1978, 1987 - 1988).
Рапорти от работници и служители до директора на предприятието по производствени и организационни въпроси (1968 - 1979).
Щатни разписания (1960 - 1971, 1974 - 1980, 1984 - 1993).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1956 - 1983, 1985 - 1993).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1962 - 1987, 1990 1992).
Протоколи от отчетно-изборни конференции и заседания на профорганизацията (1961
- 1981).
ОБЛАСТНО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ВОДИТЕ - ВАРНА
Ф. 90, 14 а. е., 1945 - 1948 г.

Създадено е през 1945 г., когато Варна става областен център. Закрито е през
1948 г. и функциите му са поети от отдел “Водно стопанство“ при ОНС - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1945 - 1947).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1945 - 1947).
Преписка с Министерството на електрификацията и Министерството на финансите за
изготвяне на годишните счетоводни отчети и баланси (1946 - 1947), с Главна дирекция на
водите - гр. София, и Министерството на електрификацията по стопански въпроси (1946 1948).
РАЙОННО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ВОДИТЕ - ВАРНА
Ф. 642, 13 а. е., 1945 - 1950 г.

Създадено е през 1920 г. След 9 септ. 1944 г. продължава мелиоративното строителство по река Камчия, в Провадийската и Девненската низина. Закрито е през 1950 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Преписка с Областна дирекция - Шумен, Министерството на земеделието и държавните имоти и Главна дирекция на водите - гр. София, за корекция на речните корита на Провадийска река и река Камчия (1945 - 1949).
Протоколи за оценка на имотите, засегнати от извършените корекции на коритото на
река Провадийска река (1945 - 1949).
Облагателни списъци за събрани такси от собственици на зеленчукови градини, използвали вода за напояване (1945).
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VII. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
ЖЕЛЕЗОПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 1385, 162 а. е., 1978 - 1995 г.

Създадено е на 1 окт. 1978 г. Предмет на дейност: превоз на пътници и товари,
ремонт и поддръжка на подвижен състав, контактна мрежа, сгради и съоръже
ния. В състава на управлението влизат 37 жп гари и стопанските единици фериботен
комплекс, секции по експлоатация и товаро-разтоварна дейност във Варна и Толбухин (дн. Добрич) и Локомотивно депо “Н. Корчев“ - Варна. Предприятието прекратява
своята дейност на 7 юли 1997 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1979 - 1988).
Правилник и заповеди за устройството и дейността на управлението (1982).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1979, 1982 - 1984).
Доклади за изпълнение на производствено-финансовата и социалната програма (1979
- 1983).
Докладни записки до висшестоящи органи по организационни въпроси (1973 - 1983,
1992 - 1995).
Нормативи, планове, лимити, отчети и анализи за експлоатационната и товаро-разтоварна дейност и технико-икономическите показатели (1978 - 1985).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980 - 1982, 1985).
Щатни разписания (1979 - 1995).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1979 - 1983).
Протоколи, доклади, информации и отчети за безопасността и сигурността на движението (1980 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1979 - 1995).
Протоколи от заседания на профкомитета, от делегатски събрания и отчетно - изборни
конференции (1979 - 1984)
ГРУПОВ ФОНД “ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ” - ВАРНА
Ф. 663, 387 а. е., 1945 - 1990 г.

Груповият фонд включва:
Жп гара - Варна (1945 - 1963);
Товарна гара - Варна (1957 - 1963);
Жп район по експлоатацията - Варна (1964 - 1990).
Предмет на дейност на фондообразувателите: превоз на пътници и товари, ремонт и поддръжка на жп мрежи, сгради и съоръжения.
Архивният фонд е добре запазен.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Окръжни, наредби и заповеди от висшестоящи органи за осигуряване на безопасно и
редовно движение на влаковете, обработка на вагони и товари (1945 - 1990).
Доклади, информации и справки от ръководството за дейността на предприятията и
техните поделения (1945 - 1990).
Протоколи от заседания на СС (1969 - 1989).
Годишни отчети за товаро-разтоварната дейност, експлоатационните разходи, изпълнението но технико-икономическите показатели, труда и фонд “Работна заплата” (1950 - 1990).
Щатни разписания (1961 - 1990).
Отчети и доклади за трудовите злополуки, разпределението и необходимостта от кадри (1966 - 1967, 1987).
Годишни счетоводни отчети (1961 - 1991).
Ревизионни актове (1963 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитетите и от общи изборни събрания (1958 - 1982).
ЛОКОМОТИВНО ДЕПО “НИКОЛА КОРЧЕВ“ - ВАРНА
Ф. 1283, 244 а. е., 1951 - 1991 г.

Създадено е след Освобождението през 1878 г. Предмет на дейност: обезпечаване
на тягов подвижен състав за влакове и маневрена дейност, ремонт на локомотиви и жп
съоръжения.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди, окръжни, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1968 - 1979, 1980 - 1985).
Доклади, информации, анализи и справки за ремонтно-експлоатационната дейност (1961
- 1979, 1981 - 1991).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1977 - 1978, 1985 - 1991).
Годишни отчети, анализи и справки за изпълнението на производствената, експлоатационната и ремонтната дейност (1962 - 1980).
Щатни разписания (1960 - 1980, 1984 - 1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1975 - 1977, 1982 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1961 - 1975, 1981 1991).
Правилници, указания, характеристики и инструкции от ръководството на предприятието за експлоатационната, техническата и ремонтната дейност (1961 - 1989).
Докладни записки, информации и справки за подобряване качеството на ремонта и
контролно-техническите прегледи (1964 - 1980).
Годишни отчети за работата на парните, дизеловите и електрическите локомотиви,
изразено в пропътувани километри, разход на гориво и масла (1973 - 1979).
Указания, планове, доклади, анализи и отчети за провеждане на рационализаторската
дейност (1974 - 1979, 1980 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1975 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1958 - 1979 , 1987 - 1990).
V ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА СЕКЦИЯ - ВАРНА
Ф. 299, 387 а. е., 1951 - 1990 г.
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Създадена е на 1 апр. 1951 г. От 1953 г. се именува V електротехническа секция.
Предмет на дейност: текуща поддръжка на съоръженията и апаратурата на съобщителните инсталации и електрозахранващите мрежи.
Архивният фонд е добре запазен.
Бюлетини с окръжни нареждания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за
дейността на предприятието (1951 - 1990).
Концепция и програма на ДСО “БДЖ“ за развитието на железопътния транспорт за
периода 1971 - 1975 г. (1969 - 1971).
Правилник за устройството и задачите на секцията и вътрешния трудов ред (1966).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1971 - 1990).
Протоколи от заседания на СС и от общи събрания на колектива (1969 - 1982).
Годишни доклади за дейността на електротехническата секция (1955 - 1982).
Годишни планове и отчети за експлоатационните разходи за труда и работната заплата,
за себестойността и капиталните ремонти ( 1951 - 1982 г. ).
Сведения и справки за обема на съоръженията на секцията по участъци (1970 - 1976).
Щатни разписания (1970 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1987).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1982, 1984 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1982).
XI ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ - ВАРНА
Ф. 668, 381 а. е., 1945 - 1995 г.

Продължава дейността на създадената през 1920 г. секция за поддържане на жп
линии. Предмет на дейност: да поддържа в техническа изправност железопътната мрежа, гаровите коловози и стрелки.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции, решения и заповеди от висшестоящи органи за дейността на
секцията (1952 - 1982).
Протоколи от заседания на административното ръководство и общи събрания на колектива (1960 - 1968, 1981, 1992 - 1995).
Доклади и информации на ръководството за дейността на секцията (1958 - 1968, 1976
- 1989).
Годишни отчет за: капиталния ремонт, експлоатационните разходи, себестойността на
труда и работната заплата (1968 - 1982).
Щатни разписания (1949, 1950, 1956 - 1982).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1977, 1971 1986).
Годишни счетоводни отчети (1952 - 1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1969 - 1976).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни предприятия за постройка и поддържане на железопътната мрежа, осигурителните инсталации и сградите на гарите в района на секцията (1945 - 1952).
Протоколи от заседания на профкомитета и общи годишни отчетно - изборни събрания и конференции (1954 - 1982).
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ВАГОНЕН РАЙОН - ВАРНА
Ф. 867, 206 а. е., 1951 - 1990 г.

През март 1951 г. е създаден “Вагонен участък“ - Варна. От 1 ян. 1967 г. се преименува във Вагонен участък - Варна, а от 1 дек. 1976 г. е Вагонно депо - Варна. Предмет
на дейност: да поддържа в техническа изправност вагонния парк, да осигурява, в техническо отношение, влакови композиции, да създава подходящи условия за обслужването на пътниците. След 1989 г. предприятието съществува като Вагонен район Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за работата
на района (1952 - 1985).
Правилници за устройството, задачите и вътрешния трудов ред (1962, 1989).
Протоколи от общи събрания (1967 - 1978).
Доклади, информации и предложения за изпълнението на производствения план и подобряването на работата (1963 - 1978, 1980 - 1988 ).
Годишни планове и отчети за: финансиране на основните ремонти, експлоатационните
разходи, себестойността, труда и фонд “Работна заплата” (1961 - 1978, 1980 - 1990).
Щатни разписания (1963 - 1990).
Вътрешни правила за образуване на работната заплата, отчети и анализи за изпълнение
на трудовите норми (1977 - 1978).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1962 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1963 - 1978, 1982 - 1990).
Ревизионни актове (1953 - 1989).
Отчети, доклади и информации за безопасността на движението, техническата безопасност, хигиената на труда и трудовите злополуки (1953 - 1966).
Протоколи от заседания на ТИС (1954 - 1976, 1979 - 1986) и профкомитета (1967 1978).

ВОДЕН ТРАНСПОРТ
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ВОДЕН ТРАНСПОРТ“ - ВАРНА
Ф. 927, 2 297 а. е., 1947 - 1989 г.

Създадено е през 1943 г., когато е основана Дирекция на водните съобщения Варна. През 1950 г., съгласно ПМС № 2056 от 10 юли 1950 г., се създава Управление
“Воден транспорт“ - гр. София.
Съгласно ПМС № 40 от 10 ноем. 1969 г. към Министерството на транспорта, на
базата на ДСО “Корабоплаване“, ДСО “Пристанища“ и ДСП “Балкантранс“, се създава ДСО “Воден транспорт“ със седалище във Варна. В състава на обединението влизат: ДП “Български морски флот“ - Варна, ДП “Български танкерен флот“ - гр. Бургас, ДП “Българско речно плаване“ - гр. Русе, “Кораборемонтен завод“ - Варна, Областните пристанищни управления в Бургас, Варна, Русе и Лом, ВТП “Балкантранс“ - гр.
София.
С Решение № 50 на МС от 30 март 1989 г. и Решение № 7 на Варненския окръжен
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съд от 3 май 1989 г. се прекратява дейността на предприятието, като активите му се
разпределят между Параходство “Български морски флот“ - Варна и Параходство
“Българско речно плаване“ - гр. Русе.
Предмет на дейност: превоз на товари и пътници по воден път, ремонт на български и чужди кораби и плавателни съоръжения, обработка и експлоатация на товари в
пристанищата, строителство и поддържане на пристанищни и морски басейни.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, разпореждания, решения, извлечения от протоколи, окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1954 - 1978, 1980 1989).
Доклади на Министерството на транспорта за: утвърждаване на генералната сметка на
пристанище Варна-запад (1971), стратегията, ролята и мястото но ДСО “Воден транспорт“
- Варна, на международния фрахтов пазар (1977).
Правилници за: организацията, управлението и дейността на обединението и поделенията му (1949 - 1977), корабостроенето в България (1958), класифицирането на речните и
езерните кораби, превозването на петролни произведения и техническото наблюдение на
строящи се кораби (1955 - 1980).
Протоколи от заседания на СС, изпълнителното бюро и ДС (1969 - 1989).
Доклади, информации и програми до висшестоящи органи за: технико-икономическите показатели на пристанищните съоръжения, състоянието и перспективите за развитие на
морския и речния транспорт (1956 - 1980).
Програми и протоколи от съвместни пленуми и срещи с представители на Министерството на транспорта, ИК на ОНС и ОК на БКП във Варна, Бургас, Добрич, Русе, Силистра,
Плевен, Велико Търново, Лом и Видин (1970 - 1974).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния трудов ред (1967).
Устав на “Морска търговска банка“ АД - гр. София, и преписка с висшестоящи органи
за създаването и (1968).
Икономически модели, концепции, прогнози и разчети за развитието на водния транспорт (1971 - 1989).
Годишни отчети за: изпълнение на транспортния план, развитие на корабоплаването,
пристанищата и кораборемонта, труда и себестойността на видовете дейности на обединението и поделенията му в градовете: Бургас, Русе, Лом и Видин (1956 - 1978, 1983 - 1985).
Щатни разписания (1963 - 1974, 1981 - 1989).
Наредба за заплащане на труда на задграничните служители (1973).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1978, 1985 - 1989).
Протоколи, отчети, писма и характеристики за отчуждаването на частни плавателни
съдове (1947 - 1949).
Правила за обработка на корабите в черноморските пристанища на НРБ (1969). Предложения, писма и укази на НС за наименования и пренаименования на новозакупени и
новопостроени плавателни съдове (1969 - 1978).
Преписки, отчети, докладни записки за работата на задграничните представителства в
Алжир, Хавана - Куба, Аден - Йемен, Рени - СССР, Будапеща - Унгария, Рейнсбург - ФРГ,
Братислава - ЧССР, Виена - Австрия (1973 - 1989), и на фирмите “Балканфикс“ в Лондон,
Хамбург, Сингапур и Пирея (1972 - 1989).
Сведения за стокообмена между България и Япония (1974).
Протоколи и материалите към тях от съвещания на представителите на Дунавските
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параходства (1975 - 1977) и Българо-съветското транспортно дружество “Дунайтранс“
(1978).
Докладни записки и преписки с висшестоящи органи за експлоатация на ферибота
Видин - Калафат (1973).
Анализи на линиите Черно море - Албания (1960, 1961), за Англия (1961) и Израел
(1961).
Спогодби, съглашения и тарифи за съвместна българо-египетска морска линия (1973,
1974), България и Корея (1974).
Дългосрочни търговски спогодби, докладни записки и протоколи за прилагане на спогодбата за корабоплаване с Алжир (1969 - 1974) и установяване на българо-египетска корабна линия (1969 - 1974).
Тарифи за: превоз на товари с линейни кораби (1974), контейнери (1974 - 1977), пътнически превози, безплатни и намалени пътувания (1969, 1970).
Правилници за строеж, преустройство, ремонт, техническа експлоатация и класификация на кораби (1963 - 1989).
Устав за службата на корабите от морския флот в страната (1970).
Протоколи, справки, анализи от проведени прегледи за състоянието и използването на
подемно-транспортна техника (1972 - 1975), за ремонта и техническото обслужване на
корабите при експлоатация (1968 - 1989).
Актове, отчети и докладни записки за аварии на плавателни съдове от системата на
обединението (1970 - 1989).
Справки за структурата и целите на международните организации по корабоплаване
(1971).
Конвенции, споразумения и доклади от заседания и сесии на специализирани органи
на ИМКО, на ИКЕ и Комитета по воден транспорт (1970 - 1989).
Доклади, решения и писма от сесия и конференции на Международната организация
на труда в Женева за условията на работа и охраната на труда на моряците (1967 - 1970).
Паметни записки за проведени срещи с представители на фирми от Гърция, Англия,
Италия, ФРГ, Испания, Португалия, Индия, Мароко, Либия, Йемен, Турция и Югославия
(1971 - 1989).
Протоколи от заседания на ТИС (1969 - 1978) и профкомитета (1971 - 1982).
СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ВОДЕН ТРАНСПОРТ“ - МАТЕРИАЛНОТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ” - ВАРНА
Ф. 1326, 45 а. е., 1973 - 1980 г.

Създадено е на 1 авг. 1973 г. Предмет на дейност: доставка и снабдяване на производствени и експлоатационни звена в системата на СО “Воден транспорт“ - Варна, с
материали и резервни части за нормалната експлоатация на плавателните средства и
пристанищните съоръжения. Предприятието разполага със снабдителни бази в градовете Варна, Бургас, Русе и Лом.
Архивният фонд е частично запазен.
Правилник за вътрешния трудов ред (1980).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1973 - 1980).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1977 - 1980).
Щатни разписания (1973 - 1980).
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Годишни счетоводни отчети (1973 - 1980).
Доклади и информации за квалификацията на кадрите (1975 - 1979).
Отчети за разпределение на персонала по образование, професия, длъжност и размер
на работната заплата (1980).
ПАРАХОДСТВО “БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ - ВАРНА
Ф. 75, 1473 а. е., 1947 - 1977 г.

Създадено е съгласно Закона за изкупуване на частните акции на БТПД - Варна
и е регистрирано на 16 септ. 1947 г. Предмет на дейност: закупуване и наемане на
параходи за морско търговско корабоплаване.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни, инструкции и наредби от висшестоящи органи за развитието на параходството (1952 - 1977).
Правилници за организацията, задачите и устройството на БМФ (1947).
Устав за службата на корабите на морския търговски флот (1970).
Протоколи от заседания на СС и ДС (1958 - 1977).
Доклади, информации, анализи и справки за дейността на БМФ (1958 - 1977).
Преписка с висшестоящи органи и сродни предприятия за: закупуване на кораби (1948,
1949), национализирането на частните плавателни съдове и възстановяване на параход
“Шипка“ в Италия (1954 - 1956), доставката на параход “Н. Вапцаров“ (1949), експлоатацията и ремонта на корабите на БМФ (1950 - 1976).
Планове и отчети за експлоатацията и транспортно-финансовите резултати на корабите на БМФ, анализи за дейността на редовните морски линии, договори, тарифи, протоколи,
рапорти и преписка за фрахтовата дейност със СССР и Куба, графици, рейсови заповеди и
рапорти на корабите на БМФ (1950 - 1956).
Доклади, отчети, обзори и справки за изобретателската и рационализаторската дейност в БМФ (1949 - 1977).
Отчети и паметни бележки за проведени срещи с представителите на “Пи Енд Ай клуб“
- Лондон, за авариите и застраховките (1970 - 1976), за навигационното състояние на корабите (1947 - 1975).
Корабни дневници (1947 - 1975).
Отчети за: изпълнението на производствения, финансовия и валутния план, експлоатацията на корабите, превозната дейност, ремонтите, себестойността и издръжката, труда и
фонд “Работна заплата”, капиталните вложения и разхода за експлоатация (1949 - 1977).
Щатни разписания (1948 - 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1961 - 1977).
Годишни счетоводни отчети 1948 - 1977).
Ревизионни актове (1948 - 1973).
Финансови отчети на представителствата на БМФ в Генуа (1975 - 1977), Порт Сайд
(1976, 1977), Жданов (1976 - 1977), Аден (1976, 1977) и Александрия (1976, 1977).
Протоколи, доклади и справки за участието в съвещанията на СИВ (1969 - 1971).
Договори и съглашения от международната конференция за улесняване на морския
транспорт (1965, 1966), заключителен акт на Международната конференция по корабоплаването в Лондон (1962, 1963).
Снимки от откриването на пристанище Варна-запад (1974) и фериботния комплекс
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Варна - Иличовск (1977).
ОБЛАСТНО ПРИСТАНИЩНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 162, 1017 а. е., 1942 - 1991 г.

Съществува от 1939 г. С РМС № 40 от 26 февр. 1974 г. предприятието се преобразува в поделение на ДСО “Воден транспорт“ - Варна. В него се включват пристанищата: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ “Варна”, Балчик, Каварна и пристанищен комплекс - Варна. Предмет на дейност: товаро-разтоварни работи. От 6 март 1991 г. до 14
окт. 1991 г. е Дъщерна фирма “Пристанище Варна“, след което продължава дейността
си като “Пристанище Варна“ - ЕООД.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, окръжни, разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на пристанището (1954 - 1976).
Правилници, инструкции, наредби и заповеди за вътрешния трудов ред, за дейността
на отделните служби и за охраната на труда (1952 - 1991).
Протоколи, доклади, информации, обзори и справки от заседания на СС, производствени и събрания на пълномощниците, от началници на отдели за изпълнението на плана за
развитието и реконструкцията на пристанището (1950 - 1991).
Годишни отчети, доклади, анализи и обзори за: подобряване на организацията на труда,
снижаване на себестойността на предлаганите услуги, труда и фонд “Работна заплата”,
дейността на механизираните средства, изразходваната електроенергия, вноса и износа,
експлоатацията и обработката на корабите в пристанищата - Варна, Балчик, Каварна, Бяла и
Обзор (1948 - 1991).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1942 - 1991).
Спогодби, съглашения и протоколи от съвещания на представителите на СИВ, съветски и български транспортни и външнотърговски организации за определяне на обема на
превозите, съвместни товарни регулярни линии, за внедряване на новости в експлоатацията
на корабите (1960 - 1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1949 - 1990).
Щатни разписания (1950 - 1991).
Преписка с висшестоящи органи, информации и протоколи от заседания на ТИС за
научно-изследователската дейност и внедрени рационализаторски предложения (1951 - 1991).
Книги за регистриране във варненското пристанище на големи и малки кораби и за
движението на корабите в пристанището (1942 - 1953).
Списък на българските кораби по тонаж и години (1942 - 1949).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1992).
Ревизионни актове (1957 - 1981).
Протоколи от заседания на общопристанищния профкомитет и от отчетно-изборни
конференции (1953 - 1984).
Снимки от: откриването на българо-кубинска линия, срещи с екипажи на кораби, чествания и годишнини (1971, 1972, 1978).
КЛОН “МОРСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ФЛОТ“ КЪМ ПАРАХОДСТВО
“БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ - ВАРНА
Ф. 971, 110 а. е., 1966 - 1976 г.
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Създаден е през 1966 г. като Държавно туристическо пътническо параходство
“Балканшип“ - Варна към ДСО “Балкантурист“ - гр. София. Предмет на дейност: да
развива пътническото корабоплаване за нуждите на международния и вътрешния туризъм. На 1 ян. 1974 г. предприятието преминава към ДСО “Воден транспорт“ - Варна,
като клон “Пътнически морски флот“ към Параходство “БМФ” - Варна. От 1 окт.
1976 г. се трансформира в отдел “Пътническо плаване“ към “БМФ” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, разпореждания, окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на параходството (1966 - 1976).
Правилници за организацията и дейността на “Балканшип” - Варна (1973).
Двустранен протокол и справки за икономическите показатели, относно приемането
на “Балканшип” - Варна, от ДСО “Воден транспорт” - Варна (1974).
Протоколи, докладни записки, обзори и информации от заседания на Стопанския комитет (1966 - 1976).
Преписка с висшестоящи органи и сродни предприятия за: закупуването на кораб
“Варна” (1967 - 1973), използването на корабите и обслужването на пътниците на корабите
на параходство “Балканшип”, мнения и оценки от чуждестранни туристи (1966 - 1970).
Годишни отчети и статистически сведения за: труда и работната заплата, стокооборота, издръжката на корабите, себестойността на предлаганите услуги, валутните приходи и
разходи, трудовите злополуки и временната нетрудоспособност, (1967 - 1973).
Щатни разписания ( 1966 - 1972).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1976).
Ревизионни актове (1972, 1973, 1975, 1976).
БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР - ВАРНА
Ф. 715, 312 а. е., 1950 - 1990 г.

Създаден е през 1950 г. на база обединяването на сектори при БМФ - Варна,
Областното пристанищно управление на Българския морски и речен регистър - Варна
и инспекциите в Бургас, Варна и Русе. Съгласно ПМС № 29 от 2 март 1963 г., от 1 апр.
1963 г. се обособява като самостоятелна юридическа личност с наименование Български корабен регистър - Варна.
Предмет на дейност: технически наблюдения при проектирането, постройката и
ремонта на кораби, разработване на правила, норми и инструкции за безопасното плаване, снабдяване на корабите със свидетелства съгласно съответните международни
конвенции.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1954 - 1989).
Правилник за устройството на предприятието (1975, 1976).
Заповеди на ръководството за организацията и дейността на предприятието (1965 1975).
Протоколи от заседания на ДС и ТИС (1967 - 1990).
Доклади и докладни записки на ръководството и специалисти до висшестоящи органи
за подобряване на дейността и от задгранични командировки, съгласуване на договори със
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сродни организации (1967, 1968, 1972 - 1978, 1980 - 1990).
Съглашения, договори и преписка със сродни предприятия за предаване на пълномощия на предприятието в областта на техническия надзор (1974 - 1979).
Инструкции на ръководството за наблюдение на корабите в експлоатация и изпълнение на изискванията за конвенционално обзавеждане на морските кораби (1972, 1973, 1976,
1979, 1989).
Сведения, отчети и протоколи за: освидетелстване и изпитване на корабно оборудване, проверки на качеството на продукцията на варненските заводи - “Георги Димитров”,
“Одесос” и “Стоян Павлов”, на “Илия Бояджиев” - гр. Бургас, “Странджа” - гр. Мичурин (дн.
Царево) и “Еньо Марковски” - гр. Шумен (1956 - 1978).
Протоколи и свидетелства за годност за плаване и регистрация на кораби (1950 - 1980).
Щатни разписания (1964 - 1990).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1964 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1963 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1978 - 1990).
ДЪРЖАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО КОРАБОПЛАВАНЕ - ВАРНА
Ф. 733, 218 а. е., 1954 - 1991 г.

Създадена на 1 ян. 1954 г. като Инспекция за портови надзор и български морски
регистър към Управление “Воден транспорт“ на Министерството на транспорта. От 1
ян. 1963 г. Българският морски регистър - Варна се отделя като самостоятелно предприятие. От 1 ян. 1967 г. инспекцията се преименува в Държавна инспекция по корабоплаване - Варна. Предмет на дейност: да упражнява административен контрол за
спазване на установения ред над кораби, посещаващи българските пристанища.
Архивният фонд е много добре запазен.
Укази, разпореждания, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на
инспекцията (1955 - 1976).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1982).
Заповеди на ръководството за административния и техническия контрол, състоянието
на навигационната обстановка и експлоатацията на корабите в пристанището и крайбрежието (1968 - 1991).
Доклади, анализи, докладни записки и рапорти от експерти, капитан-пилоти и боцмани
до ръководството на инспекцията за осигуряване на портовия надзор, режима на плаване и
експлоатацията на корабите (1960 - 1983).
Информации от проведен методически сбор на ръководствата на районните инспекции от Варна, гр. Бургас и гр. Русе (1970).
Становище на инспекцията за присъединяването на България към международната
конвенция за защита на човешкия живот на море (1981).
Годишни отчети за работата на инспекцията (1969 - 1983).
Книги за: движението на корабите във Варненското пристанище (1954 - 1983), регистрирането на големите кораби (1954 - 1956, 1967 - 1974, 1980 - 1991).
Метеорологични дневници (1955 - 1964, 1987, 1988, 1991).
Актове за аварии на кораби по българското крайбрежие (1969 - 1987).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1983).
Щатни разписания (1954 - 1983, 1987 - 1991).
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Ревизионни актове (1954 - 1964).
ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСПОРТНА КИБЕРНЕТИКА - ВАРНА
Ф. 1228, 131 а. е., 1972 - 1983 г.

Създаден е през юни 1972 г. като филиал на Научния център за транспортна
кибернетика и комплексни транспортни проблеми - гр. София. Предмет на дейност:
проектиране, разработване и внедряване на автоматизирани системи за управление,
обработка на информация за техническите възможности и икономическата целесъобразност на дейността на транспортната система и единната контейнерна система суша
- море - суша.
Архивният фонд е добре запазен.
РМС за създаване на Научен център за транспортна кибернетика и комплексни транспортни проблеми в София и базите му в Бургас, Варна, Русе и Пловдив (1972).
Окръжни и заповеди на висшестоящи органи за дейността на центъра (1973 - 1982).
Правилници и наредби за устройството и дейността на отделите, звената, технологичните процеси и поддръжката на техническите съоръжения (1972 - 1982).
Протоколи от заседанията на Стопанския комитет (1979 - 1982).
Доклади и информации от съвместни заседания с висшестоящи органи за обсъждане,
приемане и разработване на научни теми (1977 - 1982).
Отчети и доклади за дейността на центъра (1976 - 1982).
Генерален договор за доставка на електронноизчислителна машина (1975).
Щатни разписания (1972 - 1983).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1972 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1979 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1983).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1973 - 1983).

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
ГРУПОВ ФОНД “ДЪРЖАВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ” - ВАРНА
Ф. 805, 261 а. е., 1944 - 1970 г.

Груповият фонд включва следните фондообразуватели:
Управление на автомобилния транспорт - клон Варна (1949 - 1959);
Държавно автомобилно предприятие - окръг Варна (1959 - 1964);
Държавно автомобилно предприятие - товарен клон Варна (1961 - 1965);
Държавен автомобилен транспорт - Автостопанство № 3 - Варна (1944 - 1959);
Окръжно предприятие “Автотранспред” - Варна (1969 - 1970);
Държавно автомобилно предприятие “Пътнически превози” - Варна (1961 - 1970);
Държавно автомобилно предприятие “Товарни превози” - Варна (1963 - 1969);
Държавно предприятие “Транспред” - Варна (1964 - 1969).
Предмет на дейност: управление и организация на автомобилния транспорт, транспортни услуги, ремонт и техническа поддръжка на транспортни средства и съоръжения.
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Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и нареждания от висшестоящи органи за дейността на автостопанствата предприятията (1949 - 1969).
Преписка с висшестоящи органи за създаване на автостопанствата, правилници за
устройството и вътрешния ред (1953 - 1965).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1966 - 1970).
Доклади, информации и справки за дейността на автостопанствата (1953 - 1970).
Годишни отчетни доклади за: дейността на автостопанствата (1963 - 1970), състава на
автомобилния парк, експлоатацията и разхода на гориво (1951 - 1970).
Информации за организацията на: производството и управлението, трудовите норми
и производителността на труда (1955 - 1968).
Щатни разписания (1949 - 1969).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1965 - 1969).
Протоколи, информации и отчети за техническата безопасност при експлоатацията на
автомобилите и броя на злополуките и авариите (1961, 1962).
Годишни счетоводни отчети (1957 - 1969).
Ревизионни актове (1957 - 1969).
Протоколи от заседания на профкомитетите към автостопанствата (1965).
АВТОКОМБИНАТ - ДИРЕКЦИЯ ВАРНА
Ф. 1127, 318 а. е., 1971 - 1991 г.

Създадена е на 1 ян. 1971 г. От юни 1973 г. се преименува на Държавно автомобилно предприятие - Варна, а от 16 юли 1976 г. е Автокомбинат - Варна. През 1988 г.
предприятието се преименува на Технологичен комбинат - Варна, от 30 март 1989 г. е
ДФ “Варна - Автотранспорт” - Варна, а от 15 окт. 1991 г. се преобразува във “Варна Автотранспорт” ЕООД - Варна. Предмет на дейност: осъществяване на автомобилен
превоз на хора и товари.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1971 - 1981).
Правилници за организацията, устройството и вътрешния трудов ред на дирекцията и
отделите (1971 - 1977).
Протоколи, доклади, информации и справки за дейността на Стопанския комитет и от
делегатски събрания и конференции (1971 - 1991).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1971 - 1980).
Годишни отчетни доклади за: дейността на предприятието (1972 - 1989), развитието на
пътническия автотранспорт във Варна и усъвършенстването на единната транспортна схема във Варненски окръг (1971 - 1986).
Анализи и справки за: експлоатацията на автотранспорта, себестойността на предлаганите услуги и труда (1972 - 1981).
Наредби и правила за организация на работната заплата (1971 - 1980).
Щатни разписания (1969 - 1989).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1985).
Протоколи от заседания на ТИС (1972 - 1974, 1981 - 1990).
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Рационализаторски предложения, заповеди и актове за тяхното внедряване (1971 1976).
Годишни статистически отчети и анализи за броя на трудовите злополуки (1975 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1980, 1982 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1973, 1981).
АВТОСТОПАНСТВО № 1 - “ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ - ВАРНА
Ф. 1123, 181 а. е., 1970 - 1991 г.

Създадено е на 1 ян. 1971 г. Предмет на дейност: да осигурява транспортни услуги. До 1 ян. 1991 г. е Автостопанство № 1 - Варна, след което се преименува в Автостопанство № 1 - “Товарни превози“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството и дейността на автостопанството
(1973, 1974).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970 - 1991).
Заповеди, доклади, информации и справки на ръководството за работата на автостопанството (1970 - 1990).
Отчети, анализи и справки за: състава на автомобилния парк, неговата експлоатация,
разхода на горива и фонд “Работна заплата” (1973, 1974), усъвършенстването на организацията на труда, производството и управлението, изпълнението на трудовите норми и производителността на труда (1973 - 1975).
Щатни разписания (1973, 1976, 1984 - 1989).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1977 - 1979, 1981 1986).
Протоколи, информации и отчети за техническата безопасност на автомобилите (1972
- 1975).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1980, 1983 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1981, 1985 - 1990).
АВТОСТОПАНСТВО № 2 - “ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ - ВАРНА
Ф. 1125, 236 а. е., 1971 - 1991 г.

Създадено е на 1 ян. 1971 г. Предмет на дейност: да организира и извършва превози с тежкотоварни автомобили. От 1 септ. 1989 г. до 12 дек. 1991 г. е ДФ “Варна Автотранспорт“ - Автотранспортно предприятие - 2 - Варна, след което функционира
като “ТЕКСИМТРАНС“ - ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредба за вътрешния ред в предприятието (1974).
Протоколи от заседания на СС (1972 - 1988).
Отчетни доклади за изпълнението на производствения план (1972 - 1980, 1982 - 1991).
Докладни заповеди и рапорти от ръководството до висшестоящи органи за дейността
на автостопанството (1971 - 1974).
Заповеди на ръководството за организацията и дейността на автостопанството (1971 1991).
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Анализи за: експлоатационната дейност, себестойността на предлаганите услуги, за
труда и фонд “Работна заплата” (1971 - 1975, 1982 - 1991).
Щатни разписания (1971 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1980, 1982 1986).
Справки, оценки, инструкции и информации за работата по безопасността на движението и внедряването на постъпили рационализаторски предложения (1971 - 1974).
Протоколи от заседания на профкомитета (1971 - 1988).
АВТОСТОПАНСТВО № 3 - “АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ - ВАРНА
Ф. 1128, 226 а. е., 1970 - 1993 г.

Създадено е през 1970 г. Предмет на дейност: автобусни пътнически превози.
След 27 юни 1991 г. функционира като “Градски транспорт” - ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния трудов ред (1973, 1988).
Заповеди на ръководството за организацията и дейността на автостопанството (1970 1992).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970 - 1980, 1985 - 1989) и от делегатски събрания (1977 - 1980).
Годишни отчетни доклади за дейността на автостопанството (1971 - 1980, 1983 - 1986).
Докладни записки и рапорти до висшестоящи органи за дейността на автостопанството (1971 - 1993).
Отчети, анализи и справки за: експлоатацията на автомобилния парк, себестойността
на предлаганите транспортни услуги, труда и фонд “Работна заплата” (1976 - 1993).
Щатни разписания (1972 - 1974, 1985, 1986).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1970 - 1980, 1993).
Информации и справки за: техническата годност на автомобилите, безаварийното и
безопасното движение, трудовите злополуки и охраната на труда (1971 - 1988).
Годишни счетоводни отчети (1970 - 1980, 1982, 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1969 - 1981).
АВТОСТОПАНСТВО № 4 - “ТОВАРНИ ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ“ ВАРНА
Ф. 1134, 223 а. е., 1971 - 1984 г.

Създадено е 1 ян. 1971 г. Предмет на дейност: товарни таксиметрови превози.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1971 - 1984) и от годишни отчетни
събрания на работниците и служителите (1971 - 1974).
Отчетни доклади, информации и анализи за: резултатите от стопанската дейност (1971
- 1984), експлоатацията на товарните таксиметрови автомобили, труда и фонд “Работна
заплата”, себестойността на предлаганите услуги, товарно-разтоварните дейности (1971 1984).
Щатни разписания (1974, 1975).
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Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1984).
Ревизионни актове (1971 - 1980).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972).
АВТОСТОПАНСТВО № 5 - “ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ“ - ВАРНА
Ф. 1124, 168 а. е., 1967 - 1994 г.

Създадено е на 4 авг. 1967 г. като Пътнически таксиметров клон към ДАП “Пътнически превози” - Варна. От 1 ян. 1971 г. приема наименованието Автостопанство № 5
- “Лек таксиметров превоз” - Варна. Предмет на дейност: осигурява лек таксиметров
превоз.
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди, наредби, инструкции и разпореждания от висшестоящи органи за подобряване на дейността на автостопанството (1967 - 1993).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1968 - 1992).
Годишни отчетни доклади за дейността на автостопанството (1967 - 1980).
Анализи и разчети за: изпълнението на производствения план, експлоатацията, труда и
фонд “Работна заплата”, себестойността на предлаганите услуги (1970 - 1980).
Щатни разписания (1967 - 1992).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1991).
Годишни счетоводни отчети (1967 - 1994).
Отчети за охраната на труда, трудовите злополуки, изразходваните горива и материали (1968 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1968 - 1993).
АВТОСТОПАНСТВО № 6 - ПРОВАДИЯ
Ф. 1132, 97 а. е., 1971 - 1981 г.

Създадено е на 1 ян. 1971 г. като поделение на Автокомбинат - Варна.
Предмет на дейност: да организира и извършва всички видове товарни, пътнически и таксиметрови превози.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди от висшестоящи органи за изграждането и дейността на автостопанството
(1971 - 1980).
Отчетни доклади, информации и анализи за дейността на автостопанството (1974 1980).
Справки и анализи за изпълнението на трудовите норми (1971 - 1974).
Щатни разписания (1971 - 1977).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1972, 1978 - 1981).
Годишни отчети за изразходваните суровини и материали, трудовите злополуки, хигиената на труда и безопасността на движението (1971 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1981).
Протоколи от заседания на профкомитета (1978 - 1980).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
АВТОСТОПАНСТВО № 7 - ДЕВНЯ
Ф. 1133, 95 а. е., 1971 - 1981 г.

Създадено е 1 ян. 1971 г. Предмет на дейност: извършва всички видове товарни,
пътнически и таксиметрови превози.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи, доклади, информации и анализи от заседания на Стопанския комитет и от
делегатски събрания (1972 - 1981).
Отчети за: експлоатацията, себестойността на предлаганите услуги, приходите и разходите (1971 - 1976), изпълнението на трудовите норми (1975, 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1975 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1981).
Протоколи от заседания на профорганизацията (1971 - 1981).
ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ “АВТОТРАНСПРЕД“ - ВАРНА
Ф. 739, 205 а. е., 1953 - 1970 г.

Създадено е на 1 апр. 1953 г. Предмет на дейност: експлоатация на товарни превози. Ликвидирано е на 31 дек. 1970 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Инструкции, наредби и постановления от висшестоящи органи за създаването на предприятието и развитието на автомобилния транспорт (1953 - 1967).
Устройствен правилник и правилници за вътрешния трудов ред (1964).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1956 - 1970) и от годишни отчетни събрания
(1963 - 1967).
Доклади, информации и анализи за стопанската и финансовата дейност (1953 - 1970).
Отчети за: експлоатацията на автомобилите, изпълнението на производствения план,
труда и фонд “Работна заплата”, себестойността на продукцията (1953 - 1970).
Наредби за организация на работната заплата (1968, 1969).
Щатни разписания (1954 - 1970).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1956 - 1970).
Протоколи от заседания на ТИС (1956 - 1970).
Годишни счетоводни отчети (1953, 1958 - 1970).
Протоколи от заседания на профкомитета (1960 - 1970).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТЕКСИМ“ -АВТОТРАНСПОРТ
- ВАРНА
Ф. 1126, 23 а. е., 1967 - 1970 г.

Създадено е на 1 май 1967 г. Предмет на дейност: автомобилни превози на хора и
товари. От 24 дек. 1969 г. преминава към ОП “Автотранспред” - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди на висшестоящи органи за създаването и закриването на предприятието (1967
- 1970).
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1968 - 1969).
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството и дейността на предприятието
(1967 - 1969).
Протоколи от заседания на ДС (1968, 1969).
Докладни записки и писма от ръководството на предприятието до висшестоящи органи по производствени въпроси (1967, 1968).
Информации за производствената дейност на предприятието (1967, 1968).
Отчети и анализи за: експлоатацията на товарните автомобили, разходите и себестойността на транспортната дейност, труда и фонд “Работна заплата” (1967 - 1969).
Наредба за заплащането на труда на шофьорите на тежкотоварните автомобили (1969).
Щатни разписания (1967, 1968).
Договор и преписка между шведската фирма “Волвес АВ” - Стокхолм, и ДСП “Тексим” - гр. София, за създаване на консигнационен склад за резервни части за автомобили
“Волво” (1967 - 1969).
Годишни счетоводни отчети (1967 - 1970).
АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ - с. КИЧЕВО
Ф. 992, 46 а. е., 1971 - 1975 г.

Създадено е на 1 март 1971 г. На 1 ян. 1975 г. предприятието преминава към АПК
“Д. Кондов“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби за вътрешния ред (1973 - 1975).
Протоколи и доклади от годишни събрания (1971 - 1974), от заседания на СС (1974,
1975).
Щатни разписания (1971 - 1974).
Утвърдени трудови норми (1972 - 1974).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1975).
Ревизионни актове (1973, 1974).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972 - 1975).
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (СОАТ) ВАРНА
Ф. 870, 29 а. е., 1941 - 1971 г.

Създадено е през септември 1941 г. от 107 собственици на товарни автомобили от
Варна, гр. Шумен, гр. Омуртаг, гр. Толбухин (дн. гр. Добрич) и гр. Каварна под наименование Съюз за товарен обществен превоз - Варна. През 1947 г. се отделят агенциите
в Търговище и Шумен, а през 1959 г. - тези в Бургас, Толбухин и Каварна. Сдружението
е ликвидирано през 1972 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на сдружението (1952 - 1968).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Правилник за вътрешния ред (1958).
Протоколи от заседания на ръководството (1957, 1958).
Доклади за отчитане на дейността на сдружението (1954, 1968).
Отчети за: експлоатацията, труда и фонд “Работна заплата”, състава на автомобилния
парк, изминатия пробег и изразходваното гориво (1957 - 1971).
Годишни счетоводни отчети (1941 - 1971).
Ревизионни актове (1955 - 1971).
“ДЕСПРЕД“ - ДЪРЖАВНО СПЕДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - ВАРНА
Ф. 308, 127 а. е., 1947 - 1979 г.

Създадено е на 15 окт. 1947 г. Предмет на дейност: международен и вътрешен
транспорт. През 1950 г. от него се отделя вътрешният транспорт. През 1974 г. предприятието преминава на подчинение на ОП “Транспред“ - Варна. От 1 ян. 1980 г. се обособява като самостоятелно предприятие с четири кантори: Варна-изток, Варна-запад,
Фериботен комплекс и Агенция за вътрешна експедиция на стоки, машини и съоръжения.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1972 - 1976).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1967, 1968).
Годишни отчети и обзори за дейността на предприятието (1950 - 1964, 1967, 1968,
1973).
Ежедневни сведения за внесените, разтоварените и транзитните стоки в пристанище
Варна (1948 - 1954).
Щатни разписания (1966 - 1968, 1973).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1963 - 1968, 1973).
Годишни счетоводни отчети (1947 - 1978).
Ревизионни актове (1953 - 1973).

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ
“БАЛКАН” - АЕРОГАРА ВАРНА
Ф. 965, 379 а. е., 1949 - 1991 г.

Варненското летище е открито на 2 авг. 1947 г. Неговото оборудване започва
след създаването на смесеното българо-съветско транспортно обединение ТАБСО.
От 1966 г. летището преминава към ДП “Граждански летища“ - гр. София. На 1 ян.
1970 г. се създава “Летищен комплекс“ - Варна. Към него се предава летище Търговище, а от 1982 г. и летищата в гр. Русе и гр. Силистра.
Със Заповед № РД-08-408 на Министерството на транспорта от 28 дек. 1990 г. се
образува фирма с държавно имущество с наименование “Летище Варна“. Предмет на
дейност: въздушен транспорт. След 15 окт. 1991 г. ДФ “Летище Варна“ - Варна се
преобразува в ЕООД, а от 9 юли 1996 г. - в “Летище Варна“ ЕАД - Варна.
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Архивният фонд е частично запазен.
Правилници за дейността и организацията на Държавната въздухоплавателна инспекция (1971, 1987, 1989).
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за подобряване на дейността
на “Летище Варна” чрез осигуряване на сигурност и безопасност на полетите и повишаване
качеството на обслужване на пътниците (1966 - 1979, 1983 - 1991).
Правилник за вътрешния трудов ред (1968, 1987 - 1989).
Инструкции за организация и изпълнение на чартърните полети (1978, 1987).
Заповеди от висшестоящи органи за прекратяване дейността на летищата в гр. Русе и
гр. Силистра и административно преминаване към “Летищен комплекс - Варна” (1982).
Съглашение за сътрудничество между авиационно-транспортните предприятия “Аерофлот”, “Балкан”, “Интерфлуг лот”, “Малев” и “Таром” (1975, 1976).
Протоколи от заседания на ръководството и СС (1971, 1981, 1988 - 1990).
Доклади, информации и справки за строителството на летището, поддържането на
техническата изправност на пистите, самолетите, доставката на оборудване и обслужването на пътниците (1967 - 1977).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980, 1986 - 1990).
Щатни разписания (1965 - 1989).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1980, 1988, 1989) и за летищата в гр. Търговище
(1980 - 1982), гр. Русе (1982) и гр. Силистра (1982).
Ревизионни актове (1965 - 1970).
Заповеди на ръководството за охраната на труда и трудовите злополуки (1966 - 1982,
1985 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1973 - 1978).
Снимки от старата аерогара във Варна (1949).

СЪОБЩЕНИЯ
ОКРЪЖНО ПОЩЕНСКО, ТЕЛЕГРАФНО И ТЕЛЕФОННО УПРАВЛЕНИЕ ВАРНА
Ф. 706, 499 а. е., 1949 - 1992 г.

Създадено е на 1 март 1951 г. като Окръжно пощенско и телефонно управление Варна. През 1967 г. се преименува на Окръжно управление на съобщенията - Варна, а
от април 1990 г. - на Териториално управление на съобщенията - Варна. Предмет на
дейност: да ръководи и контролира дейността на пощенските, телеграфните и телефонните служби, радиоуслугите и поддръжката на пощенските съобщения в района.
От 20 февр. 1990 г. до 30 юни 1992 г. е Териториално управление по съобщенията Варна, след което функционира като Териториално поделение “Далекосъобщения“ Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за създаването на предприятието (1949, 1950).
Наредби, окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на пред-
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приятието (1951 - 1960, 1974 - 1981, 1986).
Протоколи и отчетни доклади от делегатски събрания (1976 - 1981), от заседания на
СС (1951 - 1959, 1965 - 1981, 1984 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1951 - 1954, 1971 - 1989).
Доклади, докладни записки и информации на директора до висшестоящи организации
за дейността на предприятието (1955 - 1981).
Годишни отчети за тарифните приходи (1952 - 1955, 1970 - 1974).
Сборни ведомости за експлоатационните приходи, трафика, телефонните разговори и
качеството на работата (1951 - 1955, 1958 - 1980).
Анализи за дейността на междуселищната и вътрешната телефонна и телеграфна служба (1951 - 1955).
Доклади, отчети и анализи за състоянието и развитието на радиофикацията в окръга
(1951 - 1955).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1970 - 1980, 1984 - 1990).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1954 - 1980).
Ревизионни актове (1951 - 1958, 1975 - 1980, 1986 - 1991).
Протоколи от заседания на ТИС (1953 - 1959, 1973 - 1980, 1991) и на профкомитета
(1952 - 1960, 1970 - 1981, 1987 - 1990).

СТАТИСТИКА
ГРАДСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА - ВАРНА
Ф. 389, 326 а. е., 1949 - 1963 г.

Създаден е през ноември 1949 г. До излизането на ПМС № 168 от 25 юли 1959 г. е
отдел към ГНС - Варна, под методическото ръководство на ЦСУ - гр. София. От 1 юни
1964 г. е отдел “Статистика” към ОНС - Варна. Предмет на дейност: акумулиране,
съхранение и предоставяне на статистически сведения и информация.
Архивният фонд е добре запазен.
Годишни отчети на трудовопроизводителните занаятчийски кооперации (1949, 1950,
1961 - 1963).
Обзори от държавните предприятия за изпълнение на производствените планове (1957).
Картотеки на държавната промишленост (1957), ТКЗС, ДЗС и МТС (1951), за капиталното строителство (1953, 1954, 1958).
Отчети за броя на служителите и фонд “Работна заплата” (1953 - 1955) и за промишлеността по всички показатели (1959 - 1963).
Годишни счетоводни отчети (1958).
ОКРЪЖНО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 388, 1945 а. е., 1950 - 1991 г.

Създадено е през 1950 г.
След 1977 г. с Указ № 115 на Държавния съвет и ПМС от 27 ян. 1977 г. Окръжно
статистическо управление - Варна се преименува в Териториален информационно-изчислителен център - Варна.
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
През 1986 г. Териториален информационен ресурс се отделя от Териториален информационно-изчислителен център - Варна, и се обособява като Централно статистическо управление - поделение Варна, което през 1988 г. прераства в Районно статистическо управление - Варна.
Съгласно Параграф № 2 от Заключителните разпоредби на Закона за статистиката (ДВ, бр. 64/6 авг. 1991 г.) и Решение № 269 на МС от 22 авг. 1991 г., от 31 авг. 1991
г. се провежда ликвидация на ЦСУ - гр. София и на Районните статистически управления в страната. Предмет на дейност: акумулиране, съхранение и предоставяне на статистически сведения и информация.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, указания и разпоредби от висшестоящи органи за дейността на управлението (1952, 1955, 1967 - 1971, 1980 - 1990).
Доклади и информации за дейността на управлението (1958, 1962 - 1969, 1971 - 1977,
1984 - 1990).
Картотеки на промишлените предприятия от окръга (1953, 1957, 1958).
Ревизионни актове (1954, 1955).
Годишни отчети за промишлеността по всички показатели (1961 - 1966, 1968 - 1977,
1981 - 1991).
Статистически годишници на Варна (1966, 1972, 1977, 1982).
Годишни разработки за дейността на почивните домове в окръга (1981 - 1988).
Годишни счетоводни отчети (1950 - 1955, 1957, 1958, 1964, 1973 - 1976, 1988 - 1991).
ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР “ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И
ТЕХНОЛОГИИ” - ВАРНА
Ф. 1332, 86 а. е., 1968 - 1980 г.

Създаден е съгласно ПМС № 27 от 6 юни 1968 г. Предмет на дейност: разработка,
внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди на висшестоящи органи за дейността на предприятието (1970 - 1979).
Протоколи от заседания на ДС (1968 - 1970) и Стопанския комитет (1971 - 1980).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1970 - 1980).
Отчети за внедрени разработки в промишлена експлоатация (1972 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1968 - 1980).
Отчети и справки за кадровото осигуряване (1970 - 1974).
Статистически отчети за дейността на изчислителния център (1976, 1977).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1973 - 1978).
ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО СТАТИСТИКА
2 фонда, 807 а. е., 1947 - 1958 г.

Създадени са през 1947 г. като околийски статистически служби. Предмет на
дейност: събиране на месечни, тримесечни и годишни статистически отчетни форми от
промишлени предприятия, ТКЗС, провеждане на еднократни преброявания, наблюдения и анкети в областта на селското стопанство.
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Съгласно ПМС № 108 от 3 март 1953 г. в системата на статистиката се провежда
реорганизация и околийските статистически служби се преименуват в околийски инспекторати, подчинени на ЦСУ - гр. София.
След 1959 г. окръжните статистически управления и околийските инспекторати
по статистика се ликвидират.
Архивните фондове са добре запазени.
ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА - ВАРНА
Ф. 495, 386 а. е., 1947 - 1958 г.
ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА - ПРОВАДИЯ
Ф. 496, 421 а. е., 1949 - 1958 г.

Годишни статистически отчети за развитието на промишлеността, селското стопанство, транспорта, науката и образованието: Ф. 495 (1947 - 1958), Ф. 496 (1949 - 1958).
Ревизионни актове за отчитане на местната промишленост: Ф. 495 (1953), Ф. 496 (1954
- 1957).
Протоколи от извършено биологично наблюдение на ТКЗС във Варненска околия: Ф.
495 (1949).
Годишни отчети за дейността на кооперативните сдружения и търговията: Ф. 495 (1951),
Ф. 496 (1957).
Таблици за броя на лагерите, театрите, кината и целодневните детски градини: Ф. 495
(1954 - 1957), Ф. 496 (1957).
Картотека на комуналните предприятия: Ф. 496 (1952).

237

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

VIII. ТЪРГОВИЯ
ОБЛАСТНА СТОПАНСКА КАМАРА
Ф. 52, 145 а. е., 1944 - 1948 г.

Областната стопанска камара във Варна продължава дейността на създадената
през 1895 г. Търговско-индустриална камара - Варна.
Съгласно Закона за стопанските камари от 1943 г. (ДВ, бр. 69/29 март 1943 г.)
Варненската търговско-индустриална камара се реорганизира, стеснява района си на
дейност в рамките на Шуменска област, приема функциите на ликвидираната Областна земеделска камара - Варна и се преименува в Областна стопанска камара - Варна.
Към нея се създава отделение за земеделие и служба за кредит и застраховка.
След 9 септ. 1944 г. към камарата се създават нови структурни части - кооперативно отделение и отделение на труда.
С национализацията на промишлеността и банковото дело, камарата изчерпва
своите възможности да влияе на народното стопанство и през 1948 г. ликвидира.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от общи събрания (1945 - 1948).
Обзорен доклад за състоянието на индустрията във Варненска област (1945).
Отчетни доклади на бюрото на камарата за стопанското и социалното положение в
областта (1945 - 1947).
Преписка със занаятчийски училища за съставяне на учебните им програми (1944,
1945).
Отчети и сведения за: състоянието на индустриалните предприятия, издадените разрешителни за търгуване и цените на селскостопанските продукти (1944 - 1948).
Досиета за трудовопроизводителни и занаятчийски кооперативни банки и кредитни
сдружения (1946, 1947).
Регистри на държавни фирми (1944 - 1948 г.).
Бюджети (1945 - 1947).
СТОКОВА БОРСА - ВАРНА
Ф. 57, 16 а. е., 1944 - 1951 г.

Създадена е през 1906 г. и продължава своята дейност до 31 дек. 1947 г. Предмет
на дейност: търговия с хранителни стоки и стоки за бита.
Архивният фонд е добре запазен.
Отчети за дейността на Варненската стокова борса (1944 - 1947).
Регистри на сделките със зърнени храни (1944 - 1947).
Кореспонденция с чуждестранни фирми за житната търговия (1944 - 1951).
ВАРНЕНСКО КОМИСАРСТВО НА СНАБДЯВАНЕТО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
Ф. 219, 55 а. е., 1944 - 1948 г.
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Създадено е през 1941 г. Предмет на дейност: осигуряване на населението с продоволствени стоки при военна обстановка. Съществува до 1949 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с Министерството на търговията и продоволствието и Главното комисарство - гр. София, за дейността на комисарството (1944 - 1947).
Заповеди на ръководството за организацията и дейността на комисарството (1944 1947).
Цени на стоки, определени от Министерството на търговията (1944 - 1947) и Варненското комисарство на снабдяването и разпределението (1945 - 1947).
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ТЪРГОВИЯ ПРИ ОКРЪЖЕН
НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 671, 69 а. е., 1950 - 1957 г.

Създадено е през 1949 г. като Стопанско управление на местната търговия при
Градски народен съвет - Варна. Съществува до края на 1957 г. Предмет на дейност:
контрол и организация на местната търговия.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на управлението (1950 - 1955).
Протоколи и отчети на предприятията, включени в системата на управлението (1950 1954).
Отчети за стокооборота и развитието на търговската мрежа (1950 - 1953) и за постъпленията и продажбите (1953 - 1955).
Ревизионни актове (1950 - 1953).
РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ - ВАРНА
Ф. 191, 47 а. е., 1944 - 1953 г.

През 1940 г. Експортен институт - гр. София се преобразува в Дирекция на външната търговия - гр. София, с поделения - районни инспекторати, действащи в областните
центрове. След 1950 г. Варненският районен инспекторат по външна търговия обхваща територията на Варненски и Шуменски окръг. Предмет на дейност: да осъществява контрол върху качеството на изнасяните стоки.
Архивният фонд е добре запазен.
Преписка с висшестоящи органи за износа на плодове, зърнени храни, пулп, вина,
ракии, зеленчуци и продукти от животински произход (1944 - 1950).
Сведения за наличието и движението на стоки за износ (1952, 1953).
Годишни доклади за дейността на инспектората (1947 - 1952).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “ТЪРГОВИЯ“ - ВАРНА
Ф. 1328, 59 а. е., 1971 - 1985 г.

Създадена е на 1 авг. 1971 г. съгласно ПМС № 31 от 26 юли 1971 г. Обособява се
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като отделна юридическа личност на стопанска сметка и самостоятелен баланс под
ръководството на ОНС - Варна и Министерството на вътрешната търговия и услугите. Предмет на дейност: търговия на дребно, обществено хранене и хлебопроизводство, чрез клоновете “Облекло и обувки“, “Домашни потреби“, “Хранителни стоки“,
“Здрава храна“, “Хлебна промишленост“ във Варна и “Хлебна промишленост“ - гр.
Провадия.
Прекратява дейността си на 1 юни 1986 г. Функциите є се поемат от КТУ “Лазур“
- Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за устройството и търговската дейност на
дирекцията (1971 - 1985).
Годишни отчетни доклади и анализи за стопанската дейност (1971 - 1984).
Отчети за труда (1976 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1984).

СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БАЛКАНТУРИСТ“ - ВАРНА
Ф. 603, 662 а. е., 1948 - 1992 г.

Създадено е съгласно ПМС № 6 от 6 ян. 1948 г. (ДВ, бр. 10/15 ян. 1948 г.). Предмет
на дейност: да организира и улеснява туризма, да урежда почивни и курортни станции,
хотели и ресторанти, да развива българските курорти.
През септември 1948 г. се полага основният камък на първия хотел “Черноморец“ в местността “Св. св. Константин и Елена”, преименуван в “Курорт “Балкантурист” - Варна. С увеличаването на хотелската база курортът се преименува в “Курорт
“Дружба” - Варна. Успоредно се извършва строителство в комплекса Златни пясъци Варна.
В началото на 1971 г. предприятието се реорганизира в Туристически комплекс
“Балкантурист - Златни пясъци“ - Варна, с филиали и учебно-промишлено предприятие.
С ПМС от 13 апр. 1973 г. предприятието се преименува в Държавен стопански
комплекс “Отдих и туризъм“ - Варна, а от 1 юли 1976 г. става ТК “Балкантурист Златни пясъци“ - Варна. С РМС от 12 февр. 1988 г. предприятието прераства в Обединен туристически комплекс “Балкантурист - Златни пясъци“ - Варна, с петнадесет
поделения. През 1992 г. съгласно решение на председателя на Комитета по туризъм е
прекратена дейността на Обединения туристически комплекс “Балкантурист“ - Варна. Негови правоприемници са четири ДФ във Варна: “Златни пясъци“, “Дружба“, “Камчия“ и “Варненски бряг“. С РМС № 133 от 24 дек. 1992 г. (ДВ, бр. 49/1992 г.), ДФ
“Златни пясъци“ - Варна се преобразува в “Златни пясъци“ ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Документи за регистриране на предприятието и за промените в структурата му (1948
- 1992).
Постановления, наредби, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на
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предприятието (1948 - 1990).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1950 - 1992), от срещи представители на чуждестранни туристически агенции (1949 - 1976).
Доклади, обзори и информации за: състоянието на курортните комплекси, административното ръководство, обслужването на чуждестранни туристи и летовници и хигиенната
обстановка в хотелската база (1950 - 1990).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1948 - 1992).
Годишни баланси и счетоводни отчети (1949 - 1992).
Отчети за стокооборота, реализацията на стоковия фонд, разходите за издръжка на
бюро “Пътувания и туризъм”, експлоатацията на плажовете и автотранспорта (1950 - 1992).
Договори и споразумения за туристически обмен (1949 - 1990).
Анализи, информации и справки за реализирани валутни приходи (1976 - 1991).
Похвали, оплаквания, впечатления и препоръки от летовници (1958 - 1990).
Рекламни материали (1977 - 1991).
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС “БАЛКАНТУРИСТ - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“,
ПОДЕЛЕНИЕ “КАМЧИЯ“ - ВАРНА
Ф. 1231, 143 а. е., 1966 - 1985 г.

Създадено е през 1966 г. като СП “Камчия“ - Варна, към ЦС на БТС. Предмет на
дейност: експлоатация на хотели, къмпинги и плажове, обществено хранене и търговия на дребно. През 1967 г. се преименува в Курортен комплекс “Камчия“ - Варна, към
Бюро за туризъм “Пирин“ - Варна.
От 13 апр. 1973 г. се преименува в Курортен комплекс “Балкантурист - Камчия“
- Варна, като приема къмпинги и ресторанти, собственост на “Комунални услуги“ - с.
Бяла (дн. гр.), Варненско и Потребителна кооперация “Приморие“ - с. Бяла (дн. гр.),
Варненско. Комплексът е разположен на черноморската плажна ивица и обхваща територията на с. Бяла ( дн. гр.), Варненско, с. Шкорпиловци, Варненско и устието на
река Камчия.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби от висшестоящи органи за туристическата дейност на комплекса (1966 - 1985).
Протоколи, доклади и информации от заседания на Стопанския комитет (1972 - 1978).
Заповеди на директора за дейността на комплекса (1973 - 1985)
Програми за развитието на курортния комплекс (1975 - 979).
Доклади за туристическото обслужване (1973 - 1985).
Договори с чужди туристически организации за прием на туристи (1970 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1975 - 1985).
Отчети, доклади и информации за дейността на профсъюзната организация (1972 1978).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КУРОРТНА ДИРЕКЦИЯ“ - ВАРНА
Ф. 602, 21 а. е., 1946 - 1952 г.

Създадено е на 2 септ. 1946 г. и е продължител на дейността на Курортното отделение при Варненската градска община. Предмет на дейност: обединява функциите на
курортно бюро, морски бани и хотел в местността “Св. св. Константин и Елена” -
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курорт “Дружба“ (дн. курортен комплекс “Св. св. Константин и Елена”) - Варна.
Прекратява самостоятелната си дейност в края на 1952 г., като преминава към
СП “Комунални услуги“ - гр. Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за организацията дейността на предприятието (1948).
Отчети за дейността на предприятието (1946 - 1952).
Протоколи от заседания на СС (1946 - 1952).
Отчети, бюджети и баланси за приходите и разходите от курортната дейност (1947 1950).

МОРСКА ТЪРГОВИЯ
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ИНФЛОТ“ - ВАРНА
Ф. 664, 99 а. е., 1952 - 1992 г.

Създадено е съгласно ПМС № 1422 от 26 ноем. 1951 г. като поделение на ДСП
“Инфлот” със седалище гр. София. Предмет на дейност: агентиране на български и
чуждестранни кораби, посетили пристанища “Варна”, ТЕЦ “Варна” и “Балчик”.
От 1 ян. 1962 г., след закриване на централата в София, ДСП “Инфлот” - Варна
преминава на подчинение на Параходство “Български морски флот” - Варна.
От 1 апр. 1965 г. отново е поделение на възстановеното ДСП “Инфлот” - София.
От 1 ян. 1970 г. предприятието преминава към Министерството на транспорта. След
1989 г. функционира като ДФ “Инфлот” - клон Варна, а от 1991 г. - като “Инфлот”
ЕООД - клон Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, инструкции, указания и заповеди на висшестоящи ведомства за дейността
(1958 - 1990).
Протоколи от заседания на СС (1989 - 1992).
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1972 - 1989).
Щатни разписания (1962 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1952 - 1992).
Ревизионни актове (1962 - 1991).
ВЪНШНОТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОРАБОИМПЕКС“ - ВАРНА
Ф. 931, 692 а. е., 1959 - 1989 г.

ДТП “Техноекспорт“ - гр. София, се занимава с експорта и импорта на плавателни съдове. С ПМС от 26 март 1965 г. тази дейност се поема от Дирекция “Корабоимпекс“ към ДСО “Корабостроене и кораборемонт“ - гр. София. От 1 септ. 1966 г. се
образува ДТП “Корабоимпекс“ - гр. София. Съгласно ПМС № 13 от април 1968 г.
предприятието премества седалището си във Варна. От 1974 г. предприятието приема
наименованието Външнотърговско предприятие “Корабоимпекс“ - Варна, а от 1979 г.
е Външнотърговска организация “Корабоимпекс“ - Варна. От 1 май 1986 г. променя
наименованието си на Търговско предприятие “Корабоимпекс“ - Варна. С Решение №
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37 на Министерството на икономиката и планирането от 6 февр. 1990 г. се преобразува
в Акционерна фирма “Корабоимпекс“ - Варна, а от 16 окт. 1991 г. е АД “Корабоимпекс“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за вноса и износа на кораби и корабно оборудване (1959 - 1989).
Дългосрочни спогодби, търговски договори и протоколи от съвещания на работни
групи и комисии от двустранни срещи за икономическото и научнотехническото сътрудничество (1959 - 1989).
Протоколи от заседания на СС и ДС (1970 - 1989).
Паметни бележки за проведени срещи с представители на корабостроителни фирми от
Япония, САЩ, Бразилия, Швеция и Дания (1971 - 1974).
Ценова информация, преписка с фирми и оферти за доставка на кораби (1967 - 1989).
Годишни отчети за вноса и износа на корабостроителна продукция (1966 - 1989).
Годишни счетоводни отчети (1965 - 1989).

ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТОПЛИВО“ - ВАРНА
Ф. 749, 284 а. е., 1952 - 1990 г.

Създадено е на 31 март 1948 г., като окръжен клон на Държавно търговско предприятие “Топливо“ - гр. София. Регистрирано е във Варненския окръжен съд с Определение № 55 от март 1948 г. Има филиали в градовете Провадия, Толбухин (дн. Добрич),
Балчик, Генерал Тошево и Тервел, които се отделят, след обособяването на Толбухински (дн. Добрички) окръг през 1955 г.
От 1973 г. се променя в ОП “Горивни и строителни материали“ - Варна. Предмет
на дейност: търгува на дребно с отоплителни материали и снабдява населението със
строителни материали, осъществява и търговията с газ. От началото на 1989 г. до 14
февр. 1994 г. действа като ТП “Горивни и строителни материали“ - Варна. От 15 февр.
1994 г. е “Горивни и строителни материали“ ЕООД - клон Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, решения и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1961 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1969 - 1990).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1965 - 1980, 1984 - 1990).
Доклади, сведения и справки за дейността на предприятието и клоновете му (1955 1990).
Отчети за стокооборота и стоковия фонд, за снабдяването на населението с горивни и
строителни материали (1959 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1989).
ДЪРЖАВНО СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПЕТРОЛ“ - ВАРНА
Ф. 669, 299 а. е., 1952 - 1984 г.
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Съществува от 1948 г. като представителство на Централно управление “Петролни продукти“ - гр. София.
На 1 ян. 1952 г. се обособява като юридическа личност на самостоятелна стопанска сметка, под наименование Държавно снабдително предприятие “Петрол“ - Варна.
Към него преминават на отчет филиалите в градовете: Толбухин (дн. Добрич), Генерал
Тошево, Каварна, Провадия, Балчик, Тервел и Вълчи дол.
С РМС № 613 от 23 дек. 1971 г. се образува ДСО “Нефтохим“ - гр. Бургас, към
което се обособява като самостоятелно предприятие и Районен клон “Петрол“ - Варна. Обслужва окръзите Варненски, Толбухински (дн. Добрички), Шуменски, Разградски, Силистренски и Търговищки. През 1972 г. към него преминава и клон “Петрол“ гр. Русе.
Съгласно ПМС № 41 от 1 юли 1974 г. се прекратява пласментно-снабдителната
дейност на ДСО “Нефтохим“ - гр. Бургас и се създава ДСО “Петрол“ - гр. Бургас с 9
клона, един от които е варненският, обхващащ територията на Варненски, Толбухински (дн. Добрички) и Шуменски окръг.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, инструкции и кореспонденция с висшестоящи органи за реорганизациите на
клона, противопожарната охрана и продажбата на течни горива (1952 - 1984).
Протоколи от заседания на ДС и Стопанския комитет (1959 - 1984).
Годишни доклади от общи събрания на колектива (1962 - 1981).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1952 - 1984).
Докладни записки и предложения за подобряване на организацията на работата от
управителите на базите в градовете: Толбухин (дн. Добрич), Каварна, Генерал Тошево, Разград, Търговище, Шумен, Каспичан, Провадия и Дългопол (1973 - 1977).
Протоколи и доклади за работата на вътрешноведомствения контрол в поделенията на
Толбухински (дн. Добрички) и Шуменски окръг (1973 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1955 - 1984).
Ревизионни актове (1955 - 1984).
Протоколи от заседания на профкомитета (1974 - 1984).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ (ДТП) “ПЕЧАТНИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ“ - ВАРНА
Ф. 534, 217 а. е., 1950 - 1995 г.

Създадено е съгласно ПМС № 2205 от 1950 г. с клонове в градовете Толбухин (дн.
Добрич) и Провадия. Предмет на дейност: търговия на едро и дребно с книжарски
стоки, учебници, учебни пособия и печатни произведения. От 1959 г. обслужва само
територията на бившия Варненски окръг.
Съгласно РМС № 74 от 22 юни 1977 г. става ОП “Книгоразпространение“ - Варна.
От 23 авг. 1990 г. се преименува в ДФ “АБВ“ - Варна. От 14 окт. 1993 г. се трансформира
в “АБВ“ ЕООД - Варна, а на 15 юли 1998 г. приключва приватизацията на фирмата,
като новият собственик е кооперация “Консулта” - гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Инструкции, наредби и указания за набирането и изразходването на средствата за
фондовете и за организацията на търговията с книжарски стоки (1963 - 1994).
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Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1971 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1971 - 1986).
Годишни счетоводни отчети ( 1950 - 1995).
Ревизионни актове (1966 - 1984).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1968 - 1977).
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ“ ВАРНА
Ф. 646, 6 а. е., 1960 - 1963 г.

Създадено е на 1 ян. 1960 г., като приема част от имуществото на ДТП “Печатни
произведения“ - Варна. Предмет на дейност: търговия с българска и чуждестранна
литература, учебници и книжарски стоки.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1960 - 1963).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1963).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “РЕКЛАМА“ - ВАРНА
Ф. 937, 223 а. е., 1963 - 1990 г.

Създадено е през 1963 г. и действа във Варненски, Толбухински (дн. Добрички),
Разградски, Шуменски, Търговищки, Русенски и Силистренски регион. Предмет на
дейност: изработване на печатна и медийна реклама, издаване на рекламни вестници,
плакати, листовки, пътеводители и календари, производство на рекламен реквизит,
монтаж и поддръжка на светещи реклами.
Съгласно Заповед № РД-17-61 на Министерството на индустрията и услугите от
28 юни 1991 г. се образува ДФ “Реклама“ - Варна. През септ. 1991 г. фирмата се преобразува в “Булгарреклама“ ЕООД - Варна (ДВ, бр. 12 от 11 февр. 1992 г.).
Архивният фонд е добре запазен.
Решения и разпореждания на висшестоящи органи за организацията на рекламната
дейност на предприятието (1963 - 1987).
Протоколи и решения от заседания на ДС (1967 - 1989).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1973 - 1990).
Доклади и информации за организацията на рекламните мероприятия, издаването на
информационни бюлетини и за рекламната дейност, свързана с мострени панаири и изложби (1967 - 1980).
Информации и илюстровани материали за оформлението на рекламата на исторически обекти и предприятия (1964 - 1986).
Ревизионни актове (1976 - 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990).
УПРАВЛЕНИЕ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ “БАЗА - 700” - ВАРНА
Ф. 716, 98 а. е., 1953 - 1985 г.

Създадено е през 1953 г. съгласно ПМС № 42 от 1965 г. като поделение на Управление “Държавен резерв“ - гр. София. С Решение № 188 на МС от май 1972 г. Управле-
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ние “Държавен резерв “База 700” - Варна се преобразува в Районна дирекция “Държавен резерв“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на управлението (1953 - 1957, 1970 - 1985).
Протоколи от заседания на ДС (1974 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1955 - 1965, 1970 - 1985).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1976 - 1984).
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ“ - ВАРНА
Ф. 969, 227 а. е., 1951 - 1990 г.

Създадено е през 1951 г. Предмет на дейност: изкупуване, подготовка и реализация на вторични суровини.
Архивният фонд е добре запазен.
Документи за създаването и организацията на предприятието (1951 - 1977).
Постановления, наредби и указания от висшестоящи органи за изкупуването и реализацията на вторичните суровини (1960 - 1990).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1965 - 1978, 1988 - 1990).
Доклади, отчети и информации за дейността на предприятието (1963 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1990).
Ревизионни актове (1964 - 1969).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “МОТОТЕХНИКА И
АВТОСЕРВИЗ“ - клон ВАРНА
Ф. 1144, 134 а. е., 1973 - 1985 г.

Създадено е на 1 юли 1973 г. Предмет на дейност: търговия на дребно с леки
автомобили, мотоциклети, мотопеди и видове резервни части за тях, сервизно обслужване и ремонт на моторни превозни средства.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за устройството и дейността на предприятието (1973).
Разпореждания, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1973 - 1985).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1973 - 1985).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1973 - 1985).
Отчетни доклади и информации за дейността на предприятието (1973 - 1985).
Отчети за реализирания стокооборот, автосервизната дейност и разходите на обръщението (1973 - 1985).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1985).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БУЛГАРПЛОД“ - ВАРНА
Ф. 874, 81 а. е., 1959 - 1966 г.
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Създадено е през 1959 г. Предмет на дейност: търговия на дребно със селскостопанска продукция. От 31 март 1966 г. се слива с Държавен консервен комбинат “Янко
Костов“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ДС (1961 - 1966).
Доклади, информации и анализи за: изкупуването и реализацията на плодове и зеленчуци, създаването на зеленчукови и плодови пояси около Варна, стокооборота и промишлената продукция (1960 - 1966).
Отчети и сведения за дейността на магазинната мрежа (1964 - 1966).
Годишни счетоводни отчети (1959 - 1966).
Бюлетини за одобрени калкулации на цените (1959 - 1965).
ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ - ВАРНА
Ф. 681, 383 а. е., 1948 - 1993 г.

Създадено е през 1948 г., като Общинско стопанско предприятие “Хоремаг” Варна. През 1950 г. се преименува в ГТП “Градска търговия и хранене“ - Варна. От
1953 г. се обособява като самостоятелно предприятие ГТП “Градска търговия” - Варна, което през 1958 г. става ГТП “Хранителни стоки“ - Варна. Съгласно ПМС № 66 от
1966 г. се трансформира в ДТП “Хранителни стоки“ - Варна.
От 1 авг. 1971 г., след създаването на СД “Търговия“ при ОНС - Варна, става
нейно поделение. От 1 авг. 1986 г. е КТУ “Лазур“, предприятие “Хранителни стоки“ Варна, а от 30 авг. 1991 г. - “Хранителни стоки“ ЕООД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1960 - 1990).
Правилници за дейността на предприятието (1948 - 1953, 1970 - 1973).
Протоколи, доклади и информации от заседания на ДС и Стопанския комитет (1948 1991).
Книги за инвентарите и балансите (1948 - 1950).
Заповеди на директора за организацията на труда, изпълнението на производствените
плановете и търговското обслужване (1948 - 1991).
Кореспонденция с висшестоящи органи за определяне на стоковия фонд, доставките и
числеността на персонала и изпълнение на договорните отношения (1967 - 1970).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1949 - 1993).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967 - 1975).
ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗДРАВА ХРАНА“ - ВАРНА
Ф. 670, 361 а. е., 1953 - 1990 г.

Създадено е съгласно Протокол № 60 на ГНС - Варна, от 6 септ. 1952 г. и Заповед
№ 109 на Министерството на вътрешната търговия от 14 ноем. 1952 г. Предмет на
дейност: търговия с хранителни продукти и напитки в обекти за обществено хранене.
От 1 юли 1971 г. се преименува в Стопанска дирекция търговия - клон “Обществено
хранене“ - Варна. От 1 авг. 1986 г. е предприятие “Ресторанти“ към КТУ “Лазур“ -
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Варна, а на 19 окт. 1990 г. става ДФ “Оазис“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, инструкции и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1952 - 1969, 1982 - 1986).
Доклади, информации и обзори за търговската дейност, състоянието на стоковите
фондове и подготовката на заведенията за обществено хранене за курортния сезон (1953 1976).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1984 - 1990).
Информации, справки и сравнителни таблици за вътрешностопанската сметка, организацията и заплащането на труда в общественото хранене (1966 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1953 - 1990).
Ревизионни актове (1967, 1968, 1977 - 1990).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ - ПРЕДПРИЯТИЕ
ВАРНА
Ф. 1320, 138 а. е., 1976 - 1990 г.

Създадено е съгласно ПМС № 151 от 10 дек. 1975 г. Предмет на дейност: изкупуване и пласмент на риба и рибни продукти, кулинарна обработка на рибата.
Осъществява дейността си на територията на Варненски, Толбухински (дн. Добрички) и Шуменски окръг.
От 1986 г. е Комбинат “Риба и рибни продукти“ - предприятие Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1976 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1976 - 1990).
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1977 - 1982).
Програми, информации и анализи за реализацията на рибата и рибните продукти (1976
- 1989).
Справки за дейността на базите в гр. Толбухин (дн. Добрич) и гр. Шумен (1977 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1976 - 1990).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ“ ВАРНА
Ф. 537, 117 а. е., 1948 - 1959 г.

Създадено е през 1948 г. като ДТП “Бакалски стоки“ - Варна. Предмет на дейност: търговия на едро с хранителни стоки. През 1952 г. се преименува в ДТП “Колониални стоки - Колсток“ - Варна. През този период има филиали в градовете Толбухин
(дн. Добрич) и Провадия.
От март 1956 г. предприятието продължава дейността си като ДТП “Продоволствени стоки“ - Варна. На 1 март 1959 г. заедно с ДТП “Промишлени стоки“ - Варна
образуват ГТП - сектор “Търговия” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на
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предприятието (1948 - 1959).
Протоколи от съвещания на СС (1953 - 1955).
Отчети за стокооборота, издръжката на обращението и изкупуването на продукция
(1951 - 1955).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1959).
Кореспонденция с висшестоящи органи за получаването и разпределението на хранителните стоки (1952, 1953).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ ВАРНА
Ф. 536, 381 а. е., 1948 - 1991 г.

Създадено е през 1948 г. като ДТП “Облекло и обувки“ - Варна. Предмет на
дейност: търговия на едро с текстил, готови облекла и обувки. През 1955 г. към него се
присъединява ДТП “Строематметиз“ - Варна и предприятието става ДТП “Промишлени стоки“ - Варна. От 1 март 1959 г. заедно с ДТП “Продоволствени стоки“ - Варна
образуват ГТП - сектор “Търговия“ - Варна.
Съгласно ПМС № 66 от 31 дек. 1966 г. от 1 ян. 1967 г. предприятията за търговия
на дребно към народните съвети се преобразуват в държавни предприятия за търговия на едро и дребно. Отново се създава ДТП “Облекло и обувки“ - Варна, което от 1
авг. 1971 г. преминава на подчинение на новосъздадената СД “Търговия“ - Варна.
На 1 юли 1976 г. предприятията “Облекло и обувки“ и “Домашни потреби“ се
обединяват в клон “Промишлени стоки“ към СД Търговия - Варна. От 1 окт. 1986 г.,
отново с наименование “Облекло и обувки“, предприятието преминава в системата на
КТУ “Лазур“ - Варна. От 20 февр. 1989 г. е поделение на ДФ “Лазур“ - Варна, а от 16
дек. 1991 г. е поделение на “Лазур“ ЕАД - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1951 - 1985).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1967 - 1986).
Анализи и справки за организационната структура на предприятието (1969 - 1972).
Доклади и информации за: използването на търговските площи (1980 - 1982), организирането на пролетни базари и сезонна разпродажба на стоки (1982, 1983), проучването на
потребителското търсене (1979).
Отчети за стокооборота (1948 - 1985).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1979 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1985, 1987 - 1989).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ ПРОВАДИЯ
Ф. 384, 94 а. е., 1955 - 1959 г.

Създадено е на 1 ян. 1955 г., след като се отделя от ДТП “Промишлени стоки“ Варна. На 28 февр. 1959 г. се обединява с Районния кооперативен съюз - гр. Провадия.
Предмет на дейност: търговия с промишлени стоки за бита.
Архивният фонд е частично запазен.
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Протоколи от заседанията на УС (1955 - 1959) и от производствени съвещания (1955,
1956).
Бюлетини за изпълнение на плана за стокооборота (1955 - 1958).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1955 - 1958).
Ревизионни актове (1955 - 1958).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “ТЪРГОВИЯ“ - клон “ДОМАШНИ ПОТРЕБИ“ ВАРНА
Ф. 980, 71 а. е., 1967 - 1976, 1987 - 1991г.

Създадено е през 1967 г. като ДТП “Домашни потреби“ - Варна. Предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени стоки, предназначени за бита.
Съгласно ПМС № 31 от 28 юли 1971 г. става клон “Домашни потреби“ към новосъздадената СД “Търговия” - Варна. През 1976 г. се обединява с предприятие “Облекло и обувки” - Варна, и в периода 1976 - 1986 г. съществува като клон “Промишлени стоки” към СД “Търговия” - Варна. От 1 юли 1986 г. е отново самостоятелно предприятие “Домашни потреби”, поделение на КТУ “Лазур” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969 - 1976, 1987 - 1990).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1967 - 1976, 1987 - 1989).
Ревизионни актове (1968 - 1971, 1987 - 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1987 - 1991).
ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “МЛЯКО, МЕСО И РИБА“ - ВАРНА
Ф. 265, 135 а. е., 1950 - 1961 г.

Създадено е на 1 авг. 1950 г. Предмет на дейност: търговия на дребно с месо,
местни произведения, риба, мляко и млечни продукти.
От началото на 1960 г. млекопреработвателната дейност се отделя от предприятието. През 1961 г. се обединява с ГТП “Хранителни стоки“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Решения на висшестоящи органи за търговията с месни и млечни продукти (1950, 1951).
Протоколи от заседания на ДС (1951 - 1961).
Годишни доклади, обзори и отчети за дейността на предприятието (1951 - 1961).
Месечни отчети за ресурсите и разпределението на изкупената селскостопанска продукция и изпълнението на плана за стокооборота (1955 - 1961).
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на предприятието (1951 - 1954).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1951 - 1961).
Ревизионни актове (1954 - 1959).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО“ ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ВАРНА
Ф. 1164, 168 а. е., 1971 - 1986 г.

Създадено е, съгласно ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. Предмет на дейност: търго-
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вия на едро с текстил и трикотаж, обувки, конфекция, домашни потреби, електроматериали и хранителни стоки.
От 1 авг. 1986 г. предава дейността си на новосъздадения КТУ “Лазур“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1971 - 1983).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1971 - 1985).
Заповеди на директора за работата на предприятието (1975 - 1977, 1980 - 1986).
Отчети, анализи и информации за дейността на предприятието (1972 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1985).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1974, 1981 1984).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО“ - клон
“ТЪРГОВСКА БАЗА“ - ВАРНА
Ф. 1165, 92 а. е., 1960 - 1976 г.

Създадено е съгласно ПМС № 136 от 31 май 1960 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1960 1976).
Протоколи от заседания на СС (1960 - 1976).
Годишни отчети и доклади за дейността на предприятието (1960 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1975).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “НАРОДЕН МАГАЗИН“ - ВАРНА
Ф. 527, 124 а. е., 1947 - 1956 г.

Създадено е на 1 апр. 1947 г. като клон на ДТП “Народен магазин“ - гр. София.
Предмет на дейност: търговия с промишлени стоки за бита. Прекратява дейността си
на 30 септ. 1956 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди, окръжни и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1947 - 1956).
Протоколи от заседания на СС (1952 - 1956), на съвета по обществено осигуряване и
комисията за охрана на труда (1953 - 1955).
Доклади и обзори за търговската дейност и отчети на балансовата комисия (1952 1955).
Кореспонденция с висшестоящи органи за стоковото обезпечаване на стокооборота
на дребно (1953 - 1955).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “НАРОДЕН РЕСТОРАНТ“ ВАРНА
Ф. 604, 29 а. е., 1954 - 1957 г.
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Създадено е съгласно ПМС № 747 от 1 ян. 1954 г. Предмет на дейност: обслужване в сферата на общественото хранене. През 1957 г. преминава към ДСП “Балкантурист“ - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Преписка с висшестоящи органи за изпълнение на плана за стокооборота, заплащането
на труда и разширяването на разносната търговия (1954 - 1957).
Протоколи от заседания на ДС (1954 - 1957).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1954 - 1957).
ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ “МИНЕРАЛСУВЕНИР“ ВАРНА
Ф. 1361, 73 а. е., 1980 - 1983 г.

Създадено е на 15 юли 1980 г. Предмет на дейност: производствено-търговска
дейност и извършване на услуги на гражданите с бижутерийни и минерални сувенири.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1980 - 1983).
Протоколи от заседания на СС (1981 - 1983)
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1980 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1980 - 1983).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1980 - 1983).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “РИБЕН ЦЕНТЪР“ - ВАРНА
Ф. 457, 494 а. е., 1948 - 1980 г.

Създадено е съгласно ПМС № 20 от 20 окт. 1947 г. като Държавно риболовно и
рибовъдно стопанство - Варна. От 22 апр. 1952 г. се преименува в ДСП “Рибен център“
- Варна, а през 1971 г. - ДП “Черноморски риболов“ - Варна, поделение на ДСО “Рибно
стопанство” - Бургас.
Предмет на дейност: риборазвъждане и улов на сладководна риба.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, разпореждания, решения и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1965 - 1980).
Кореспонденция с висшестоящи органи за осъществяване на държавен и частен риболов, експлоатация на риболовните съдове и изпълнение на плановете и договорните отношения с изкупвателните организации (1948 - 1962).
Годишни отчети, доклади, обзори и информации за изпълнение на плановите показатели за производствена дейност (1956 - 1980).
Досиета на риболовни кораби (1950, 1951).
Годишни счетоводни отчети (1957 - 1980).
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ“ - ВАРНА
Ф. 694, 184 а. е., 1945 - 1994 г.
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Създадено е на 10 дек. 1945 г. като Общостудентско кооперативно сдружение
“Народен студент“ - Варна. Предмет на дейност: уреждане на битовите нужди на студентите във Варна. През 1949 г. прераства в ДП “Студентски столове“ - Варна. От 1
юли 1976 г. е Обединено стопанско предприятие “Студентски общежития и столове“ Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Доклади и информации на директора до висшестоящи органи за дейността на предприятието (1956 - 1990).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1970 - 1976, 1987 - 1989).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1977 - 1984, 1990 - 1994).
Комплексни планове и отчети за развитие на обслужването в студентските столове и
общежития (1957 - 1992).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1945 - 1993).
Ревизионни актове (1949 - 1956, 1975 - 1981).
ОКРЪЖНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ И
БЮФЕТИ“ - ВАРНА
Ф. 1236, 113 а. е., 1956 - 1993 г.
Създадено е през 1956 г. От 1976 г. се обособява като Окръжно стопанско предприятие “Ученически столове и бюфети“ - Варна.
С Решение № 286-3-1 на ОНС - Варна от 16 дек. 1992 г., от 1 ян. 1993 г. се преобразува в Общинска дейност “Ученическо хранене“ - Варна. С Решение № 818-7-1 и Протокол № 15 на ОНС - Варна, от 23 окт. 1996 г. се преобразува в Общинско предприятие
“Ученическо столово хранене“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1959 - 1986).
Протоколи и заседания на СС (1977, 1982 - 1993).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1966 - 1979, 1984 - 1993).
Годишни счетоводни отчети (1956 - 1993).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ“ - ПРОВАДИЯ
Ф. 1459, 26 а. е., 1972 - 1995 г.

Създадено е през 1972 г. като клон на Окръжно стопанско предприятие “Ученически столове и бюфети“ - Варна. С Решение № 9-96 на ОбНС - гр. Провадия, от 1988 г.
(ДВ, бр. 86/1988 г.), предприятието получава статут на юридическо лице и е на подчинение на ОбНС - гр. Провадия. От 1 юни 1995 г. се прекратява самостоятелната дейност
на СП “Ученически столове“ - гр. Провадия, като преминава към Управление “Просвета и култура“ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1977 - 1981, 1985, 1986).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1988 - 1995).
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Ревизионни актове (1972 - 1995).
ДИРЕКЦИЯ ЗА СТОПАНСКА И СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ
ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 973, 88 а. е., 1962 - 1992 г.
В изпълнение на ПМС № 111 от 1962 г. Управление “Здравни столове“ - Варна, се
обособява като самостоятелна юридическа личност. Със Заповед № 3320 на Министерството на народното здраве от 16 юни 1975 г. предприятието прераства в Дирекция за стопанска и спомагателна дейност към отдел “Народно здраве” на ОНС - Варна. От 1989 г. става Дирекция за стопанска и спомагателна дейност към Община
Варна. Предмет на дейност: осъществява стопанско обслужване на здравните заведения на територията на града.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и наредби от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1972 - 1979, 1986 - 1992).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1971 - 1978, 1989 - 1991).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1962 - 1979).
Годишни счетоводни отчети (1978 - 1992).
Ревизионни актове (1970 - 1991).
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ РЕСТОРАНТИ И СПАЛНИ ВАГОНИ - поделение ВАРНА
Ф. 947, 102 а. е., 1959 - 1976 г.

Създадено е през 1959 г., съгласно ПМС № 28 от 22 февр. 1958 г. От 1976 г. става
СП “Ресторанти и спални вагони“ - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1962 - 1968, 1971 - 1976).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1959 - 1976).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1959 - 1976).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1976).
Протоколи от заседания на профкомитета (1959 - 1976).
ГРУПОВ ФОНД “МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ” - ВАРНА
Ф. 883, 132 а. е., 1955 - 1976 г.

Предприятията, обединени в груповия фонд, се създават в периода 1955 - 1965 г. и
съществуват до 1963 - 1976 г. Предмет на дейност: материално-техническо снабдяване. Груповият фонд включва следните фондообразуватели:
ЦСУ “МТС” - клон “Метали и химикали” - Варна (1955 - 1963);
Окръжно предприятие “СЕЛСНАБ“ - Варна (1963);
Градско предприятие “Материално-техническо снабдяване“ - Варна (1959 - 1963);
Окръжно предприятие “Материално-техническо снабдяване” - Варна (1959 - 1963);
АТП “АГРОМАШИНА“ - Варна (1965 - 1970);

254

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Държавно предприятие за материално-техническо снабдяване - Варна (1963 - 1976).
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятията
(1959 - 1976).
Годишни отчети за изпълнение на стопанските задачи (1955 - 1976).
Протоколи от заседанията на СС (1969 - 1973).
Кореспонденция с висшестоящи органи за реорганизацията на предприятията и разделителни протоколи (1965 - 1975).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ДЪРВОПЛАСМЕНТ“ - ВАРНА
Ф. 395, 24 а. е., 1952 - 1959 г.

Създадено е на 1 март 1952 г. Предмет на дейност: пласмент на дървен строителен
материал. Съществува до 30 юни 1959 г., като дейността му преминава към ОП “Материално-техническо снабдяване“ - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Главни книги (1952 - 1959).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1952 - 1958).
Ревизионни актове (1952 - 1959).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “АВТОТРАКТОРНИ ЧАСТИ“ ВАРНА
Ф. 396, 18 а. е., 1954 - 1959 г.
Създадено е през 1954 г. От 1 март 1959 г. преминава към Окръжно търговско
предприятие - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1953 - 1959).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1957).
Ревизионни актове (1954 - 1958).
СНАБДИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МНЗСГ (“Здравснаб”) - клон ВАРНА
Ф. 849, 12 а. е., 1951 - 1958 г.

Създадено е през 1951 г. като ДСП “Здравснаб“ - Варна. От 1 ян. 1959 г. преминава към СП “Промкомбинат “Герчо” - Варна, като цех “Здравснаб“. От 1 ян. 1962 г.
цехът се прехвърля към Социално производствено предприятие “Тих труд“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Отчети за производството (1953, 1954).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1958).
СНАБДИТЕЛНА БАЗА ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪЮЗ НА
ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ - ВАРНА
Ф. 729, 35 а. е., 1953 - 1970 г.

255

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Създадена е съгласно РМС № 722 от 7 март 1952 г. Предмет на дейност: снабдяване със стоки от Централния съюз на ТПК - гр. София и производителните кооперации
от района, оказване помощ и съдействие в производствената дейност на кооперациите, чрез доставка на необходимите им материали и суровини.
От 31 дек. 1970 г. преминава към ДСО “Териториално снабдяване“ - клон Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи за дейността на базата (1955
- 1970).
Протоколи от заседания на СС (1969).
Годишни счетоводни отчети (1953 - 1970).
Ревизионни актове (1953 - 1970).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “РУДМЕТАЛ“ - клон ВАРНА
Ф. 968, 121 а. е., 1966 - 1991 г.

Създадено е като ДП “Металснаб” - Варна, след ликвидирането на ДП “Материално-техническо снабдяване“ - Варна, през 1966 г.
На 12 май 1969 г. променя наименованието си на ДП “Рудметал“ - Варна. От 1 ян.
1978 до 29 март 1989 г. действа като ПСП “Металснаб“ - Варна, а след това като ДФ
“Металснаб“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции, постановления и указания от висшестоящи органи за дейността
на предприятието (1966 - 1991).
Правилници и наредби за устройството на вътрешния трудов ред (1980).
Протоколи от заседанията на Стопанския комитет (1971 - 1991).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1978 - 1991).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1976).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1967 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1991).
Ревизионни актове (1970 - 1976).
Протоколи от заседанията на профкомитета (1971 - 1976).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗООВЕТСНАБ“ - ВАРНА
Ф. 954, 35 а. е., 1959 - 1976 г.

Създадено е през 1959 г. Предмет на дейност: снабдяване на държавните, кооперативните и личните стопанства с ветеринарни лекарствени средства, инструментариум и зоотехнически пособия за животновъдството. От 1 юли 1976 г. предприятието се
закрива, а дейността му преминава към Окръжен ветеринарномедицински център - с.
Аксаково, Варненско.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, заповеди, инструкции и указания от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1971 - 1976).
Годишни отчети за дейността на предприятието (1974, 1975).
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Годишни счетоводни отчети (1959 - 1973).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СТРОЕМАТМЕТИЗ“ - ВАРНА
Ф. 535, 114 а. е., 1950 - 1955 г.

Създадено е на 1 ноем. 1950 г. Предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
промишлени стоки и строителни материали с филиали в градовете: Толбухин (дн. Добрич), Провадия, Балчик и Генерал Тошево.
Филиалите в градовете Балчик и Генерал Тошево прекратяват дейността си на 12
юни 1952 г. От 31 март 1955 г. поделенията в градовете Толбухин (дн. Добрич) и Провадия се обособяват като самостоятелни предприятия.
На 1 окт. 1955 г. ДТП “Строематметиз“ - Варна ликвидира към ДТП “Облекло и
обувки“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1950 - 1955).
Преписки с висшестоящи органи за регистрацията и прекратяването на дейността на
предприятието (1951 - 1955).
Протоколи от заседания на СС (1952 - 1954).
Годишни обзори и доклади за дейността на предприятието (1951 - 1955).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1950 - 1955).
Отчети за изпълнение на сключените договори с производствените предприятия (1951
- 1953).
Ревизионни актове (1950 - 1955).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ХИМСНАБ“ - клон ВАРНА
Ф. 1136, 86 а. е., 1966 - 1976, 1978 - 1991 г.

Създаден е на 1 септ. 1966 г. като ДТП “Химимпорт“ - клон Варна. От 1 ян. 1971 г.
до 30 септ. 1976 г. е ДСО “Химснаб“ - клон Варна. От 30 септ. 1976 г. влиза в състава на
Окръжна пласментно-снабдителна организация - Варна. От 1 ян. 1978 г. се възстановява като самостоятелна юридическа личност - ПСП “Химснаб“ - Варна. От 28 юни 1991
г. се преобразува в “Химкомерс - В” АД“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието
(1967 - 1976).
Протоколи от заседанията на СС (1966 - 1976, 1988 - 1991).
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1967, 1968, 1973).
Правилник за вътрешния трудов ред (1967)
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1967 - 1969, 1973 1976).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1969 - 1971, 1973 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1976, 1978, 1983 - 1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1966 - 1976).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗЕМСНАБ“ - клон ВАРНА
Ф. 254, 33 а. е., 1952, 1953 г.

Създадено е на 1 юли 1952 г. Закрито е на 31 дек. 1953 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Инструкции за движението и отчитането на държавния резерв (1952).
Отчети за: изкупуване на зърнени и зеленчукови сортови семена, доставка на овощни
дръвчета, стокооборота на животновъдството (1952, 1953).
ОКРЪЖНА ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ОПСО) ВАРНА
Ф. 1384, 98 а. е., 1976 - 1986 г.
Създадена е на 1 окт. 1976 г. Предмет на дейност: пласментно-снабдителна дейност на територията на Варненски окръг. Съгласно РМС № 6 от 21 март 1986 г., считано от 1 апр. 1986 г., прекратява дейността си и се създава ОП “Териториално снабдяване“ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, наредби и методически указания от висшестоящи органи за дейността на
предприятието (1976 - 1986).
Протоколи от заседания на СС (1976 - 1986).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1976 - 1986).
Отчети, доклади, анализи и информации за дейността на предприятието (1976 - 1985).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1976 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1976 - 1985).

КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ
ОБЩИНСКА ФИРМА “РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО”
(РУД) - ВАРНА
Ф. 1426, 29 а. е., 1986 - 1990 г.

Създадена е като СП “РУД” - Варна. Съгласно Решение № 100-2 на ОНС - Варна,
от 28 юни 1989 г. става общинска фирма.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1987 - 1989), УС (1989, 1990) и КС (1989, 1990).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1987 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1986 - 1990).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БИТОВИ УСЛУГИ “ЕЛЕКТРОН” - ВАРНА
Ф. 1137, 185 а. е., 1969 - 1990 г.

Създадено е на 3 ян. 1969 г. като Промкомбинат за битови услуги “Електрон” -
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Варна. От юли 1990 г. е ДФ “Електрон-универс” - Варна. Предмет на дейност: ремонт
на домакински уреди, радио-телевизионни, часовникарски и златарски услуги.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1969 - 1980).
Протоколи от заседания на СС (1971 - 1990).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1970 - 1989).
Доклади, докладни записки и информации за решаване на организационни, производствени и финансови въпроси (1972 - 1979).
Вътрешни правила и наредби за организация на работната заплата (1973 - 1990).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1976 - 1979).
Сведения за състоянието на охраната на труда, техническата безопасност, трудовите
злополуки и противопожарната защита (1969 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1980).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ “МЛАДОСТ” - ВАРНА
Ф. 1093, 116 а. е., 1971 - 1981 г.

Създадено е на 1 ян. 1971 г. като клон “Хигиенни услуги” - Варна, към СД “Местна промишленост и битови услуги” - Варна. От 1 ян. 1974 г. се преименува в Предприятие за комунални услуги “Младост” - Варна. Предмет на дейност: бръснаро-фризьорски, козметични услуги и хигиенни бани.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, разпореждания и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1971 - 1980).
Правилници за вътрешния ред, устройството, дейността и управлението на предприятието (1972, 1979).
Протоколи, доклади и информации на Стопанския комитет и от делегатски събрания
(1976 - 1981).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1976 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1981).
Ревизионен акт (1981).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЧИСТОТА” - ВАРНА
Ф. 950, 113 а. е., 1960 - 1979 г.

Създадено е на 1 апр. 1960 г., към ГНС - Варна. На 31 дек. 1979 г. ликвидира към
БКС “Механизация и автотранспорт” - Варна. Предмет на дейност: сметоизвозване и
хигиенизиране на Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи, заповеди и писма от висшестоящи органи за подобряване на дейността на
предприятието (1972 - 1979).
Правилник за устройството на предприятието (1960).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1960 - 1979).

259

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Доклади, информации и справки на ръководството до висшестоящи органи по организационни и производствени въпроси (1965 - 1969).
Преписка с висшестоящи органи за доставка на машини и съоръжения (1960 - 1966).
Протоколи от заседанията на ТИС (1962 - 1967).
Таблици за приходите и разходите (1976 - 1979).
Ценоразпис на услугите, свързани с поддържане на чистотата в града (1979).
Протоколи и доклади от заседания на профкомитета и от годишни отчетно-изборни
конференции (1964 - 1969).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНА КООПЕРАТИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” ПРИ ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ клон “МАЯК” - ВАРНА
Ф. 1112, 242 а. е., 1969 - 1993 г.

СП “Всестранни услуги” - Варна, е основано на 1 ян. 1969 г. на базата на съществуващия Отдел “Всестранни услуги” при СП “Комунални услуги” - Варна. От 13
юни 1972 г. е СД “Местна кооперативна промишленост и комунални услуги” - ОНС клон “Маяк” - Варна. От 21 юни 1990 г. е ДФ “Маяк” - Варна, а от 29 апр. 1993 г.
функционира като “Маяк” ЕООД - Варна. Предмет на дейност: комунално-битово
обслужване на населението.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството, дейността и функционалните
задължения на ръководството (1969 - 1977, 1985, 1990).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969 - 1980, 1991).
Докладни записки и рапорти от ръководството до висшестоящи органи за административно-стопанската дейност на предприятието (1969 - 1980).
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1983 - 1993).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1969 - 1980, 1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1975 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1987).
Ревизионни актове (1974 - 1982).
Справки и анализи за изпълнение на производствено-икономическата програма на предприятието (1969 - 1990).
Отчети, обзори, анализи и протоколи за охраната на труда, трудовите злополуки, техническата безопасност и противопожарната охрана (1973 - 1980).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” ПРИ ГРАДСКИ
НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 542, 187 а. е., 1951 - 1970 г.
Създадено е на 1 ян. 1951 г. Предмет на дейност: да извършва санитарно-хигиенни
услуги на населението.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, разпореждания и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1953 - 1969).
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Правилници за вътрешния трудов ред (1964, 1965).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1957).
Протоколи от заседания на ДС и СС (1953, 1957 - 1964, 1969 - 1970).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1959 - 1970).
Заповеди, правила, доклади и информации за охраната на труда (1955 - 1969).
Доклади, информации и протоколи от заседания на ТИС за предложени и внедрени
технически съоръжения и рационализации (1951 - 1963).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1970).
Ревизионни актове (1952 - 1970).
Протоколи от заседания на профкомитета (1961 - 1964).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 783, 118 а. е., 1949 - 1977 г.

Създадено е на 1 юли 1951 г. Преустановява дейността си на 30 юни 1977 г., като
част от дейността се поема от ТПК “Д. Чавгънов” - гр. Провадия, а друга - от СП
“Благоустрояване и комунално стопанство” - гр. Провадия. Предмет на дейност: да
извършва услуги от комунален, строителен и селскостопански характер.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за устройството и дейността на предприятието и службите към него (1952,
1971).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1949 - 1960, 1966 - 1971).
Протоколи от заседания на СС (1960 - 1977).
Доклади, информации и справки за дейността на предприятието (1953 - 1976).
Годишни отчети и справки за изпълнение на плана за производството (1949 - 1972).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1958 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1976).
Ревизионни актове (1949 - 1976).
Протоколи от заседания на профкомитета (1954 - 1976).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” - с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 1006, 26 а. е., 1964 - 1972 г.
Създадено е през 1964 г. От 1 ян. 1972 г. предприятието се присъединява към ТПК
- гр. Белослав, Варненско. Предмет на дейност: комунално-битови услуги.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ДС и СС (1965 - 1971).
Отчети, справки и анализи за изпълнение на производствената програма (1965 - 1971).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1966 - 1971).
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УСЛУГИ - с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 1139, 90 а. е., 1972 - 1979 г.

Създадено е на 1 ян. 1972 г. като приема активите и пасивите на бившите ТПК в
с. Белослав и с. Аврен, Варненско. Към него преминават и бившите предприятия за
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комунални услуги. Предмет на дейност: дърводелски и шивашки услуги.
От 1978 г. предприятието променя наименованието си на РПУС “Димитър Ватев”
- с. Белослав, Варненско.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1972 - 1979).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи по производствени и организационни въпроси (1978, 1979).
Заповеди и разпореждания на директора по производствени и организационни въпроси (1976 - 1979).
Производствени стандарти на изделията, произведени в РПУС “Димитър Ватев” - с.
Белослав (1977).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1972 - 1978).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1972 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1979).
Ревизионни актове (1973 - 1979).
Наредби, сведения, информации и заповеди на директора за охраната на труда и отчети за трудовите злополуки (1974 - 1978).
Протоколи от заседания на профкомитета (1972 - 1978).
РАЙОННО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УСЛУГИ И СТОКИ “СЪБИ ДИЧЕВ” ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 1159, 39 а. е., 1972 - 1975 г.
Създадено е на 1 юни 1972 г., на базата на Обща трудово-производителна кооперация “Съби Дичев” - Вълчи дол и Предприятие за комунални услуги - Девня, със
седалище в с. Вълчи дол (дн. гр.).
Подчинено е на СД “Местна промишленост и битови услуги” - Варна.
Предмет на дейност: тенекеджийство, железарство, стъкларство, дърводелство,
обущарство, плетачество и шивачество.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за устройството и дейността на предприятието (1973).
Доклади и информации за изпълнението на производствения план (1972 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1975).
Ревизионни актове (1972 - 1975).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И БИТОВИ УСЛУГИ
- клон “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” - ДЕВНЯ
Ф. 1154, 45 а. е., 1965 - 1976 г.
Създадено е на 1 ян. 1965 г. Предмет на дейност: осъществява цялостна комунално-битова дейност.
От 1974 г. СП “Комунални услуги” - гр. Девня преминава на подчинение на
СДМПБУ - гр. Варна, като клон “Комунални услуги”.
От 31 ян. 1976 г. клонът преминава към новообразуваното предприятие РПУС
“Девина” - гр. Девня.
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Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди на директора за дейността на предприятието (1968 - 1975).
Правилници за вътрешния трудов ред на предприятието (1966 - 1971).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност на предприятието (1965 - 1973).
Протоколи от заседания на ДС (1965,1966) и Стопанския комитет (1969 - 1976).
Доклади и информации от ръководството за дейността на предприятието (1968 - 1973).
Договори със сродни предприятия в гр. Девня за извършване на услуги в областта на
комунално-битовата дейност (1965 - 1967).
Анализи и справки за изпълнение на производствените планови показатели (1965 1976).
Статистически отчети за: дейността на хотелите и баните, продукцията и заетия персонал, изпълнение на плана по труда (1965 - 1971).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1969 - 1972).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1971 - 1975).
Годишни счетоводни отчети (1965 - 1967, 1969 - 1975).
Годишни отчетни доклади за дейността на профкомитета (1972, 1973).
РАЙОННО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ “МАТЕЙ СТОЯНОВ” ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1345, 23 а. е., 1976 - 1981 г.

Създадено е в началото на 1976 г. Предмет на дейност: дърводелски, ковашки,
шивашки, обущарски и тъкачески услуги.
Предприятието е подчинено на СДМПБУ - гр. Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на предприятието (1976 1980).
Годишни отчети за изпълнение на плана за производството, труда, себестойността и
качеството на продукцията (1976 - 1980).
Справка за състава на поделенията и звената на предприятието и номенклатура на
продукцията (1980).
Вътрешни правила за организацията на работната заплата (1977 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1976 - 1980).

КООПЕРАТИВНА ТЪРГОВИЯ
ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ (ОКС) - ВАРНА
Ф. 431, 794 а. е., 1954 - 1992 г.

Създаден е съгласно ПМС № 240 от 1954 г. (ДВ, бр. 40/1954). Преустановява
дейността си съгласно ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г. Създаден е отново на 22 февр.
1960 г. Предмет на дейност: организира и ръководи дейността на потребителните кооперации в окръга. След административната реорганизация през 1987 г. и създаването
на областите, търпи промяна в наименованието си - Кооперативен съюз - Варна, но
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запазва функциите си.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на съюза (1960
- 1981).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1954 - 1992), от заседания на УС (1954 1991).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1992).
Заповеди на председателя за дейността на съюза (1968 - 1979).
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ (РКС) - ВАРНА
Ф. 307, 559 а. е., 1945 - 1958 г.

Продължава дейността на създадения през 1920 г. съюз като междинно звено в
системата на кооперативната търговия. Ръководи дейността на всички кредитни кооперации. Съгласно ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г. всички РКС в страната се закриват.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на съюза (1948 - 1958).
Протоколи от заседания на УС (1947 - 1958), ИК (1947 - 1952) и от общи годишни
събрания (1945 - 1958).
Заповеди на ръководството за дейността на съюза (1948 - 1957).
Преписки с висшестоящи органи за дейността на съюза (1949 - 1958).
Ревизионни актове (1945 - 1951).
Сведения и отчети за стокооборота на едро и дребно (1949 - 1958).
Годишни бюджети и счетоводни баланси (1945 - 1957).
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ (РКС) - ПРОВАДИЯ
Ф. 383, 1356 а. е., 1944 - 1959 г.

След 1944 г. продължава дейността на РКС “Общ подем” - гр. Провадия. Ръководи и контролира дейността на всестранните кооперации от района на Провадийска
околия. През 1959 г., съгласно ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г., съюзът се закрива, като
дейността му минава към Окръжно търговско предприятие - гр. Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на съюза (1948 - 1956).
Протоколи от общи събрания (1944 - 1958), от заседания на УС (1944 - 1958).
Годишни отчетни доклади на УС за дейността на съюза (1945 - 1957).
Ревизионни актове за дейността на съюза, клоновете и отделни селкоопи (1945 - 1959).
Месечни и тримесечни отчети за дейността на селкоопи в селища от Провадийска
околия (1947 - 1958).
Годишни счетоводни отчети (1945 - 1959).
Кореспонденция с кооперациите в района за изкупуване на селскостопански произведения (1944 - 1958).
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СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КООПТЪРГОВИЯ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 1414, 23 а. е., 1971 - 1993 г.

Създаден е през 1971 г. През 1987 г. се обединява със СП “Търговия и изкупуване”
- Варна. През 1989 г. се разделят и се образува СП “Кооптърговия” - гр. Провадия.
Предприятието ликвидира през 1993 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на ДС (1980 - 1982), УС (1990, 1991), от общи събрания (1989
- 1992), от заседания на ликвидационната комисия (1992, 1993).
Годишни отчетни доклади за дейността на предприятието (1981 - 1989).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1980).
ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ ВЪВ ВАРНА
6 фонда, 343 а. е., 1939 - 1994 г.

В груповата характеристика са включени потребителните кооперации, създадени на територията на град Варна.
Фондообразувателите са с различен предмет на дейност. Организират се и се ръководят от ОКС и РКС във Варна. Създадени са в периода 1919 - 1947 г. и действат до
1947 г. с изключение на Градска потребителна кооперация “НАРКООП” - Варна, която продължава своята дейност, като от март 1986 г. е с наименование Потребителна
кооперация “Напредък” - Варна.
Архивните фондове са добре запазени.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАРКООП” - ВАРНА
Ф. 290, 299 а. е., 1947 - 1994 г.
ОБУЩАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ “УСПЕХ” - ВАРНА
Ф. 295, 8 а. е., 1939 - 1947 г.
РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ТРУД”/ОБЕДИНЕНА
“НАПРЕД” - ВАРНА
Ф. 289, 16 а. е., 1944 - 1947 г.
СТОЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ И ПРОДАЖБИ
“БРЯСТ” - ВАРНА
Ф. 919, 5 а. е., 1945 - 1947 г.
ХЛЕБАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ “УСПЕХ” - ВАРНА
Ф. 920, 6 а. е., 1944 - 1947 г.
ЧИНОВНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ВЕДОМА” - ВАРНА
Ф. 292, 9 а. е., 1944 - 1947 г.

Протоколи от общи събрания на кооперациите - Ф. 290 (1948 - 1959, 1962 - 1994), Ф.
295 (1945 - 1947), Ф. 289 (1944 - 1947), Ф. 919 (1945 - 1947), Ф. 920 (1944 - 1947), Ф. 292
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(1944 - 1947).
Протоколи от заседания на УС - Ф. 290 (1951 - 1959, 1962 - 1966, 1969 - 1994), Ф. 295
(1939 - 1947), Ф. 289 (1944 - 1947), Ф. 919 (1945 - 1947), Ф. 920 (1945 - 1947), Ф. 292 (1944 1947).
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на кооперациите - Ф. 295 (1944 1946), Ф. 289 (1945, 1946), Ф. 919 (1946), Ф. 920 (1944 - 1947), Ф. 292 (1944 - 1946).
Годишни счетоводни отчети - Ф. 290. (1947 - 1958, 1962 - 1994).
Книги за инвентарите и балансите - Ф. 295 (1942 - 1946), Ф. 919 (1945 - 1947), Ф. 292
(1946, 1947).
Книги за членовете и дяловия капитал - Ф. 295 (1943 - 1947), Ф. 919 (1946, 1947).
ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН
37 фонда, 2919 а. е., 1936 - 1991 г.

Значителна част от кооперациите във Варненския регион възникват през първото десетилетие на века. Те са обществено-стопански организации, обединяващи, на
доброволни и равноправни начала, лица за съвместна дейност. Предмет на дейност:
изкупуват селскостопански произведения от личните стопанства, осъществяват общи
доставки и продажба на селскостопански произведения, организират помощно промишлено производство.
Кооперативните организации претърпяват редица промени в наименованията си,
в съответствие с приетите устави: Кредитни кооперации (1944 - 1948), Всестранни
кооперации (1948 - 1953), Селски потребителни кооперации (1953 - 1958) и Потребителни кооперации от 1958 г.
От началото на 50-те години започва постепенно уедряване на кооперациите. Този
процес е продължителен и най-силно изразен през 1953, 1958 и 1959 г.
До 1959 г. дейността им се организира и ръководи от РКС в градовете Варна и
Провадия. От 1960 г. координатор на дейността на потребителните кооперации става
ОКС - Варна.
През 1973 и 1974 г. се образуват районните потребителни кооперации.
Архивните фондове са добре запазени.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПОБЕДА” - с. АВРЕН
Ф. 769, 100 а. е., 1945 - 1965, 1984 - 1991 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “УСПЕХ” - с. АКСАКОВО
Ф. 515, 152 а. е., 1946 - 1990 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - с. АРКОВНА
Ф. 724, 13 а. е., 1944 - 1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КОЗЯ РЕКА” - с. АСПАРУХОВО
Ф. 757, 13 а. е., 1951 - 1962 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ВЪЗХОД” - с. БАНОВО
Ф. 751, 11 а. е., 1949 - 1956 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 717, 30 а. е., 1945 - 1965 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЗАРЯ” - с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 743, 182 а. е., 1948 - 1984 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СЪЗНАНИЕ” - с. БЕНКОВСКИ
Ф. 758, 1 а. е., 1949 - 1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ТОДОР ИЛИЕВ” - с. БЛЪСКОВО
Ф. 748, 14 а. е., 1944 - 1955, 1962 - 1965 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПРОГРЕС” - с. БОЛЯРЦИ
Ф. 758, 4 а. е., 1946 - 1952 г.
СЕЛКООП “СЪГЛАСИЕ” - с. БОРЯНА
Ф. 757, 8 а. е., 1939 - 1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СИЛА” - с. БОТЕВО
Ф. 794, 16 а. е., 1945 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАПРЕДЪК” - с. БРЕСТАК
Ф. 723, 49 а. е., 1945 - 1970 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ТИГАНКА” - с. БЪРДАРЕВО
Ф. 763, 2 а. е., 1948 - 1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПРИМОРИЕ” - с. БЯЛА (дн. гр.)
Ф. 714, 99 а. е., 1938 - 1989 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ИЗГРЕВ” - с. ВЕЛИЧКОВО
Ф. 762, 3 а. е., 1942 - 1952 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ОБЕДИНЕНИЕ” - с. ВЕНЕЛИН
Ф. 763, 1 а. е., 1950 - 1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - с. ВЕТРИНО
Ф. 764, 127 а. е., 1950 - 1981 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “ЛОЗА” - с. ВИНИЦА
Ф. 294, 12 а. е., 1945 - 1958 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “СЪГЛАСИЕ”- с. ВЛАДИСЛАВОВО
Ф. 296, 12 а. е., 1936 - 1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЗОРА” - с. ВОДИЦА
Ф. 753, 27 а. е., 1945 - 1960 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БРАТСТВО” - с. ВОЙВОДИНО
Ф. 778, 3 а. е., 1948 - 1959 г.
СЕЛКООП “ИЗГРЕВ” - с. ВЪГЛЕН
Ф. 776, 6 а. е., 1944 - 1955 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “РЕПУБЛИКА” - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 778, 179 а. е., 1951 - 1981 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ” - с. ГАЛАТА
Ф. 293, 12 а. е., 1945 - 1954 г.
СЕЛКООП “ОСВОБОЖДЕНИЕ” - с. ГЕНЕРАЛ-КАНТАРДЖИЕВО
Ф. 776, 8 а. е., 1945 - 1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ОБНОВА” - с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 794, 6 а. е., 1946 - 1959 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “НИВА” - с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 742, 1 а. е., 1945 - 1949 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КОДЖА БАЛКАН” - с. ГОЛИЦА
Ф. 763, 5 а. е., 1945 - 1960 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ЛУДА КАМЧИЯ” - с. ГОЛЯМО ДЕЛЧЕВО
Ф. 762, 2 а. е., 1948 - 1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - с. ГОРЕН БЛИЗНАК
Ф. 758, 3 а. е., 1955 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ОРЛОВ КАМЪК” - с. ГОРЕН ЧИФЛИК
Ф. 763, 1 а. е., 1947 - 1957 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - с.
ГРАДИНАРОВО
Ф. 770, 18 а. е., 1948 - 1969 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЛОНГОЗ” - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 745, 57 а. е., 1955 - 1982 г.
СЕЛКООП “ЕДИНСТВО” - с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 762, 4 а. е., 1946 - 1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “МАРЦИАНОПОЛ” - с. ДЕВНЯ (дн. гр.)
Ф. 772, 13 а. е., 1945 - 1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ” - с. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 758, 1 а. е., 1948 - 1953 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 754, 29 а. е., 1944 - 1975 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - с. ДОБРОТИЧ
Ф. 761, 13 а. е., 1951 - 1958 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЕДИНСТВО” - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн. гр.
ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 763, 104 а. е., 1947 - 1982 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ИСКРА” - с. ДОЛИЩЕ
Ф. 776, 7 а. е., 1945 - 1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЛОНГОЗ” - с. ДЪБРАВИНО
Ф. 730, 5 а. е., 1947 - 1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КАМЧИЙСКА ДОЛИНА” - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 757, 135 а. е., 1943 - 1977 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “9 СЕПТЕМВРИ” - с. ДЮЛИНО
Ф. 714, 3 а. е., 1944 - 1959 г.
СЕЛКООП - с. ЕСЕНИЦА
Ф. 781, 15 а. е., 1944 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПЧЕЛА” - с. ЖИТНИЦА
Ф.744, 14 а. е., 1949 - 1964 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ - с. ЗВЕЗДИЦА
Ф. 291, 26 а. е., 1947 - 1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЛЮБЕНИЦА” - с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 769, 16 а. е., 1950 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАПРЕДЪК” - с. ИГНАТИЕВО
Ф. 515, 7 а. е., 1957 - 1963 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ” - с. ИЗВОРНИК
Ф. 781, 6 а. е., 1944 - 1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БОРБА” - с. ИЗГРЕВ
Ф. 751, 45 а. е., 1949 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ТРУД” - с. КАЗАШКА РЕКА
Ф. 769, 10 а. е., 1945 - 1959 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАДЕЖДА” - с. КАЛИМАНЦИ
Ф. 751, 23 а. е., 1946 - 1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАДЕЖДА” - с. КАЛОЯН
Ф. 781, 44 а. е., 1945 - 1971 г.
СЕЛКООП “ДЕТЕЛИНА” - с. КАМЕНАР
Ф. 776, 8 а. е., 1945 - 1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - с. КИТКА
Ф. 758, 4 а. е., 1944 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ИЗВОР” - с. КИЧЕВО
Ф. 776, 21 а. е., 1944 - 1965 г.
СЕЛКООП “ДУНАВ” - с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 776, 8 а. е., 1946 - 1956 г.
СЕЛКООП “ОСВОБОЖДЕНИЕ” - с. КОМАРЕВО
Ф. 748, 17 а. е., 1945 - 1963 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ИСКРА” - с. КОМУНАРИ
Ф. 757, 2 а. е., 1946 - 1952 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “РАВНА ГОРА” - с. КРИВИНИ
Ф. 763, 2 а. е., 1947 - 1953 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “ПРОБУДА” - с. КРУМОВО
Ф. 753, 18 а. е., 1945 - 1960 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ОСЕН” - с. КРУША
Ф. 763, 1 а. е., 1947 - 1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ИЗВОР” - с. КУМАНОВО
Ф. 776, 7 а. е., 1949 - 1959 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ПРОБУДА” - с. ЛЕВСКИ
Ф. 747, 7 а. е., 1940 - 1951 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “БАЛКАН” - с. ЛОПУШНА
Ф. 724, 2 а. е., 1948 - 1952 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “ОРАЧ” - с. ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО
Ф. 753, 14 а. е., 1945 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СВЕТЛИНА” - с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 723, 4 а. е., 1945 - 1953 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - с. МИХАЛИЧ
Ф. 761, 7 а. е., 1951 - 1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЗАРЯ” - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 736, 23 а. е., 1944 - 1964 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СОЛИДАРНОСТ” - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 751, 81 а. е., 1945 - 1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАДЕЖДА” - с. НЕВША
Ф. 756, 34 а. е., 1947 - 1964 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СВОБОДА” - с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. 764, 4 а. е., 1949 - 1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СЪГЛАСИЕ” - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 794, 51 а. е., 1946 - 1970 г.
СЕЛКООП “ПОДКРЕПА” - с. ОВЧАГА
Ф. 779, 2 а. е., 1949 - 1953 г.
СЕЛКООП “ИЗВОР” - с. ОРЕШАК
Ф. 776, 9 а. е., 1946 - 1957 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” - с. ОСЕНОВО
Ф. 776, 9 а. е., 1945 - 1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ” - с. ПАДИНА
Ф. 730, 3 а. е., 1947 - 1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ТРУД” - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 724, 47 а. е., 1944 - 1971 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ИСКРА” - с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 764, 5 а. е., 1950 - 1959 г.
СЕЛКООП “ДОБРИНА” - с. ПОВЕЛЯНОВО
Ф. 772, 15 а. е., 1947 - 1958 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ПОМИНЪК” - с. ПОЛЯЦИТЕ
Ф. 724, 4 а. е., 1949 - 1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАЧАЛО” - с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 758, 18 а. е., 1950 - 1960 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НАРКООП” - ПРОВАДИЯ
Ф. 799, 97 а. е., 1950 - 1972 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДЪБ” - с. ПЧЕЛНИК
Ф. 763, 5 а. е., 1947 - 1960 г.
СЕЛКООП “ДРУЖБА” - с. РАВНА
Ф. 779, 2 а. е., 1950 - 1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - с. РАВНА ГОРА
Ф. 758, 3 а. е., 1951 - 1956 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “СОЛИДАРНОСТ” - с. РАЗДЕЛНА
Ф. 743, 2 а. е., 1950 - 1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДЕВНЕНСКИ ИЗВОРИ” - с. РЕКА ДЕВНЯ
(дн. гр. ДЕВНЯ)
Ф. 772, 199 а. е., 1945 - 1981 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЛЕНИН” - с. СИНДЕЛ
Ф. 730, 13 а. е., 1949 - 1964 г.
СЕЛКООП “ЗЕМЕДЕЛЕЦ” - с. САДОВО
Ф. 769, 7 а. е., 1945 - 1951 г.
СЕЛКООП “НАПРЕДЪК” - с. СНЕЖИНА
Ф. 770, 2 а. е., 1950 - 1956 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “ПОДКРЕПА” - с. СОЛНИК
Ф. 763, 2 а. е., 1948 - 1953 г.
СЕЛКООП “БАЛКАН” - с. СРЕДНО СЛАВЕЙКОВО
Ф. 770, 3 а. е., 1946 - 1955 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БРЯСТ” - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 795, 81 а. е., 1959 - 1982 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “9 СЕПТЕМВРИ” - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 742, 60 а. е., 1949 - 1971 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЕДИНСТВО” - с. СУВОРОВО (дн. гр.)
Ф. 747, 123 а. е., 1948 - 1978 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СЕЯЧ” - с. СУЛТАНЦИ (дн. с. ЦАРЕВЦИ)
Ф. 730, 8 а. е., 1944 - 1959 г.
СЕЛКООП “ДОБРО” - с. ТРЪНИЦА
Ф. 781, 7 а. е., 1944 - 1958 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СВЕТЛИНА” - с. ТРЪСТИКОВО
Ф. 730, 6 а. е., 1944 - 1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БАЛКАН” - с. ЦОНЕВО
Ф. 762, 32 а. е., 1946 - 1977 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ПРАВДА” - с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 767, 69 а. е., 1945 - 1970 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ОБЕДИНЕНИЕ” - с. ЧЕРКОВНА
Ф. 779, 42 а. е., 1944 - 1965 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ” - с. ЧЕРНЕВО
Ф. 772, 6 а. е., 1945 - 1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ИЗВОР” - с. ЧЕРНООК
Ф. 770, 3 а. е., 1945 - 1956 г.
СЕЛКООП “БЪЛГАРИЯ” - с. ЩИПСКО
Ф. 778, 2 а. е., 1950 - 1955 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ” - с. ЮНАК
Ф. 769, 2 а. е., 1951, 1952 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “СИНИ ВИР” - с. ЯВОРОВО
Ф. 762, 4 а. е., 1946 - 1953 г.
СЕЛКООП “ЗАДРУГА” - с. ЯГНИЛО
Ф. 717, 7 а. е., 1946 - 1955 г.
СЕЛКООП “СЪГЛАСИЕ” - с. ЯРЕБИЧНА
Ф. 776, 8 а. е., 1946 - 1955 г.

Уставни преписки с висшестоящи органи и учредителни протоколи. Протоколи от
заседания на УС и общи събрания на кооператорите. Годишни отчети за работата на кооперациите. Планове и отчети за стокооборота, изкупуването и продажбата на селскостопанската продукция, за труда и фонд “Работна заплата” и промишленото производство.
Заповеди от ръководството за дейността на кооперациите. Книги за членовете и дяловия капитал. Годишни счетоводни отчети.
Протоколи и доклади за работата на профсъюзните организации.
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IX. ФИНАНСИ, КРЕДИТНО
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
БАНКОВО И КРЕДИТНО ДЕЛО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ВАРНА
Ф. 200, 319 а. е., 1944 - 1978 г.

БНБ - Варна продължава своята дейност и след 9 септ. 1944 г. Предмет на дейност:
приемане на срочни и безсрочни влогове, приемане на суми по текущи сметки, даване
на заеми на частни фирми, откриване на подписки за държавни заеми и изплащане
купоните на същите и излезли в тираж облигации, покупко-продажба за своя и чужда
сметка на благородни метали, чуждестранни монети и документи, приемане на съхранение, срещу определено възнаграждение, на всякакъв вид пари и ценности.
С национализацията на банките, извършена на 27 дек. 1947 г., всички частни
банки на територията на града: Българска земеделска банка - Варна, Банка “Български кредит” - Варна, Популярна банка - Варна и Приморска популярна банка - Варна,
преминават към БНБ - Варна, която става единствената емисионна банка и главен
център за краткосрочно кредитиране и разчети и за упражняване на контрол чрез лева
върху стопанската и финансовата дейност на предприятията и организациите. Подчинена е на Централно управление на БНБ - гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1944 1978).
Протоколи от заседания на ДС (1974 - 1978).
Годишни отчети за дейността на банката (1944 - 1978).
Кредитни досиета (1946 - 1978).
Главни книги (1945 - 1949).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1944 - 1978).
Ревизионни актове (1944 - 1978).
Отчети и информации за дейността на профорганизацията (1975 - 1978).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ПРОВАДИЯ
Ф. 127, 734 а. е., 1944 - 1981 г.

След 9 септ. 1944 г. продължава дейността на създадената през 1902 г. БНБ - гр.
Провадия. Предмет на дейност: кредитно дело, даване на заеми на частни лица и на
новосъздадени държавни предприятия и организации, организиране на разплащанията между предприятията и организациите.
Съгласно Закона за национализацията на банките от 27 дек. 1947 г. към БНБ - гр.
Провадия преминават Българска земеделска и кооперативна банка - гр. Провадия,
Популярна банка - гр. Провадия, БНБ - с. Дългопол (дн. гр.), Варненско и БНБ - с. Вълчи
дол (дн. гр.), Варненско.
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Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1944 1973).
Правилници за вътрешния трудов ред (1967 - 1981).
Протоколи от заседания на ДС (1948 - 1977).
Заповеди, доклади, отчети и информации от ръководството за дейността на банката
(1944 - 1976).
Доклади, информации, сведения, анализи и оценки за равнището на организацията на
труда и контролната дейност, спазването на кредитната и касовата дисциплина (1945 - 1978).
Регистри за държавни, общински и обществени фондове (1948, 1949).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1949 - 1980).
Ревизионни актове (1949 - 1980).
Протоколи, доклади и отчети за дейността на профорганизацията (1949 - 1965).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - ДЕВНЯ
Ф. 1327, 73 а. е., 1970 - 1981 г.

Създадена е на 1 февр. 1970 г. Предмет на дейност: да изпълнява всички функции
на кредитен и финансов институт и да контролира и кредитира изграждането на строителството в Девненската низина.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, указания и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на банката
(1970 - 1980).
Годишни отчети за дейността на банката (1971 - 1978).
Протоколи от заседания на ДС (1975, 1976).
Доклади и отчети за изпълнение на касовия план (1978).
Справки за новите обекти за модернизация, реконструкция, разширение и ново строителство (1975 - 1981).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1971 - 1981).
Ревизионни актове (1971 - 1981).
Статистически отчети за кадрите на БНБ - гр. Девня (1971 - 1979).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970 - 1981).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 207, 154 а. е., 1948 - 1958 г.

След национализацията на банките, извършена на 27 дек. 1947 г., БЗКБ - с. Вълчи
дол (дн. гр.), Варненско, променя наименованието си на БНБ - с. Вълчи дол, като
продължава дейността си на кредитен и разплащателен институт.
През апр. 1959 г. банката е закрита, като става част от БНБ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, наредби и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1948 1958).
Годишни отчети за дейността на банката (1948 - 1949).
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Кредитни досиета (1948 - 1958).
Главни книги (1948 - 1953).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1958).
Ревизионни актове (1948 - 1958).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - с. ДЪЛГОПОЛ ( дн. гр.)
Ф. 206, 175 а. е., 1948 - 1956 г.

Продължава своята дейност и след 9 септ. 1944 г. Предмет на дейност: отпуска
заеми както на частни лица, така и на новосъздадените държавни предприятия и организации.
След национализацията на банките, извършена на 27 дек. 1947 г., БЗКБ - с. Дългопол, променя наименованието си на БНБ - с. Дългопол, като осъществява и разплащанията между предприятията и организациите и служи за емисионен и касов център на
държавата.
През 1957 г. БНБ - с. Дългопол (дн. гр.), Варненско става част от БНБ - гр. Провадия.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1948 1953).
Годишни отчети за дейността на банката (1948 - 1952).
Главни книги (1948 - 1952).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1956).
Ревизионни актове (1948 - 1956).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА - ВАРНА
Ф. 175, 73 а. е., 1944 - 1951 г.

Продължава своята дейност и след 9 септ. 1944 г. Предмет на дейност: кредитиране на земеделски кооперативни сдружения.
През апр. 1948 г. банката става клон на БНБ - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1946 - 1950).
Протоколи от заседанията на ДС (1946).
Таблични сведения за дейността на банката (1946).
Годишни отчети на кредитирани и некредитирани кооперации (1945 - 1948).
Кредитни дела (1944 - 1951).
Месечни сведения за разрешените и използваните кредити от земеделските кредитни
кооперации и съюзите им (1946).
Книга за лихвите и комисионните (1947 - 1948).
Заеми за земеделски стопани (1949 - 1951).
Главни книги (1945 - 1948).
Годишен счетоводен отчет и баланс (1946).
Ревизионни актове (1945 - 1951).
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БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА - ПРОВАДИЯ
Ф. 126, 66 а. е., 1944 - 1947 г.
Продължава своята дейност и след 9 септ. 1944 г. като влогово-кредитен инсти-

тут.
Предмет на дейност: кредитиране на земеделски стопани и кооперативни сдружения, съхраняване на средства на акционерни дружества и частни предприятия по текущи сметки.
С национализацията на банките от 27 дек. 1947 г. става част от БНБ - гр. Провадия.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1944 - 1947).
Месечни отчети и таблични сведения за дейността на банката (1944 - 1947).
Главни книги (1944 - 1947).
Годишен счетоводен отчет и баланс (1947).
Ревизионни актове (1947).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 130, 22 а. е., 1943 - 1947 г.

Създадена е на 12 май 1939 г. Предмет на дейност: кредитиране на земеделски
стопани и кооперативни сдружения, влогонабиране и извършване на стопанска дейност.
БЗКБ - с. Вълчи дол (дн. гр.), Варненско прекратява своята дейност, след национализирането є на 27 дек. 1947 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Писма и окръжни от висшестоящи органи за дейността на банката (1944 - 1947).
Годишни отчети за дейността на банката (1944 - 1946).
Годишни отчети на кредитирани от банката кооперации (1945, 1946).
Главни книги (1943 - 1945).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1944 - 1945).
Ревизионни актове (1944 - 1947).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА - с. ДЪЛГОПОЛ
Ф. 205, 74 а. е., 1944 - 1947 г.

Продължава своята дейност и след 9 септ. 1944 г. Предмет на дейност: кредитиране на земеделски стопани и кооперативни сдружения.
С национализацията на банките от 27 дек. 1947 г., банката променя наименованието си на БНБ - с. Дългопол (дн. гр.), Варненско.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и писма от висшестоящи органи за дейността на банката (1946, 1947).
Протоколи от заседания на ДС (1944 - 1946).
Таблични сведения за дейността на банката (1947).
Отчети на кредитирани и некредитирани кооперации от района на банката (1945 -
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1947).
Сведения за движението на спестовните влогове (1945 - 1947).
Главни книги (1944 - 1947).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1944 - 1947).
Ревизионни актове (1944 - 1947).
ПОПУЛЯРНА БАНКА - ВАРНА
Ф. 173, 106 а. е., 1944 - 1951 г.

След 9 септ. 1944 г. Варненската популярна банка продължава своята дейност
като Кооперативен кредитен институт - Варна.
На 23 февр. 1948 г. се извършва сливане на Варненската популярна банка с Приморска популярна банка - Варна, които имат еднаква дейност и правна същност.
С ПМС № 218 от 2 март 1951 г. за преустройството на банковата система в
страната Варненската популярна банка прекратява съществуването си като самостоятелен кредитен институт и се превръща в клон на БНБ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на банката (1945 - 1947).
Протоколи от заседания на УС (1944 - 1951) и КС (1944 - 1950).
Годишни отчети за дейността на банката (1945 - 1950).
Сведения до Областна стопанска камара - Варна, за броя на занаятчиите и полузанаятчиите, членове на банката, и разрешения за ползвани от тях кредити и влогонабирания (1946,
1947).
Главни книги (1944 - 1950).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1944 - 1950).
Ревизионни актове (1944 - 1950).
Кредитни отчети (1944 - 1951).
Лихвени книги за спестовните и търговските влогове (1944 - 1950).
Книги за съдебно изплатените полици (1944 - 1950) и съдебните вземания и дяловия
капитал (1944 - 1950).
Доклади и проучвания за извършени ревизии за дейността на трудовопроизводителните кооперации (1944 - 1950).
ПРИМОРСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА - ВАРНА
Ф. 174, 17 а. е., 1944 - 1948 г.

След 9 септ. 1944 г. Приморска популярна банка - Варна продължава своята дейност като кооперативен кредитен институт.
На 23 февр. 1948 г. банката се обединява с Популярна банка - Варна и прекратява
самостоятелното си съществуване.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на УС (1946 - 1948).
Книга на членовете на посмъртната каса (1945 - 1947).
Главни книги (1945 - 1948).
Контролни книги (1946 - 1948).
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Кредитни досиета за отпускане на кредити на банкови членове срещу залог на стоки
(1944 - 1948).
ПОПУЛЯРНА БАНКА - ПРОВАДИЯ
Ф. 204, 78 а. е., 1944 - 1951 г.

След 9 септ. 1944 г. Популярна банка - гр. Провадия, освен с кредитиране и влогонабиране, се занимава и с изкупуване на селскостопански произведения.
Прекратява своето съществуване през 1951 г., когато активите и пасивите и се
поемат от БНБ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на УС (1944 - 1951).
Годишни отчети за дейността на банката (1945 - 1951).
Главни книги (1944 - 1951).
Счетоводни дневници (1944 - 1951).
Кредитни досиета (1944 - 1951).
Книги за спестовните и търговските влогове (1950, 1951).
ПОПУЛЯРНА БАНКА - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 323, 7 а. е., 1944 - 1954 г.

След 9 септ. 1944 г. Популярна банка - с. Вълчи дол (дн. гр.), Варненско се занимава с кредитна дейност, изкупуване на селскостопански произведения и с набиране на
влогове.
През 1950 г., съгласно решение на ЦС за популярните банки, ликвидира и всички
активи и пасиви поема Всестранна кооперация “Република” - с. Вълчи дол (дн. гр.),
Варненско, която продължава дейността си до 1954 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на УС (1947 - 1951) и от общи събрания на банката (1947 1954).
Главни книги (1944 - 1951).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1949 - 1954).
Книга за недвижимите имоти (1949, 1950).
ПОПУЛЯРНА БАНКА - с. НОВГРАДЕЦ (дн. гр. СУВОРОВО)
Ф. 330, 12 а. е., 1944 - 1948 г.

След 9 септ. 1944 г. Популярна банка - с. Новградец (дн. гр. Суворово), Варненско
продължава да се занимава с кредитна дейност, изкупуване на селскостопански произведения и набиране на влогове.
На редовното годишно събрание на банката от 4 апр. 1948 г. се взема решение тя да
се преименува във Всестранна кооперация “Единство” - с. Новградец (дн. гр. Суворово),
Варненско, като се приема типовият устав на всестранните кооперации от 1948 г.
Архивният фонд е частично запазен.
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Годишен отчет за дейността на банката (1946).
Протоколи от заседания на УС (1944 - 1948).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1944 - 1948).
Ревизионни актове (1946).
Дневници за данък-оборота (1945 - 1948).
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - ВАРНА
Ф. 530, 190 а. е., 1948 - 1966 г.

Създадена е през 1948 г. Предмет на дейност: финансиране и кредитиране на капиталовложенията, включени в Държавния народостопански план, във всички отрасли на народното стопанство и контрол на капиталното строителство, чрез лева.
Съгласно ПМС № 65 от 30 дек. 1966 г. активите и пасивите на Българска инвестиционна банка - Варна преминават към БНБ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и кореспонденция с висшестоящи органи за основаването и организирането
на работата на банката (1948 - 1960).
Годишни отчети за дейността на банката (1949 - 1966).
Заповеди и решения на ръководството за дейността на банката (1948 - 1966).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948 - 1966).
Ревизионни актове (1948 - 1966).
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - ПРОВАДИЙСКИ КЛОН
Ф. 846, 42 а. е., 1950 - 1967 г.

Създадена е през 1948 г. като представителство към клона на БНБ - гр. Провадия. От 1 май 1951 г. се отделя като самостоятелно представителство, а от 1 ян. 1953 г.,
поради разрастване на строителството в района, се обособява като клон на БНБ - гр.
София.
Съгласно Указ на МС от 1 ян. 1967 г. за реорганизация на банковата система в
страната (ДВ, бр. 3/1967 г.), Българска инвестиционна банка - гр. Провадия е закрита,
като функциите є се поемат от БНБ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Годишни отчети за дейността на банката (1955 - 1966).
Ревизионни актове (1950 - 1965).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА - ОКРЪЖЕН КЛОН - ВАРНА
Ф. 720, 140 а. е., 1951 - 1977 г.

Създадена е съгласно ПМС № 218 от 2 март 1951 г.
Предмет на дейност: влогонабиране, извършване на операции по вътрешните
държавни заеми и преводи на суми.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и циркулярни писма от висшестоящи органи за дейността на ДСК - Варна
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(1956 - 1977).
Наредби и правилници за кредитиране на жилищното строителство, откриване на текущи сметки на гражданите, организация и провеждане на държавната лотария (1951 - 1975).
Отчетни доклади за влогонабирането (1954 - 1977).
Справки за движението и състоянието на текущите заеми (1965 - 1976).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1951 - 1977).
Ревизионни актове (1956 - 1973).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА - КЛОН ПРОВАДИЯ
Ф. 712, 60 а. е., 1951 - 1977 г.

Създадена е на 11 апр. 1951 г. Предмет на дейност: влогонабиране, организиране
и пласиране на облигации от вътрешни държавни заеми, съдействие за натрупване на
средства, необходими за развитието на народното стопанство.
Архивният фонд е добре запазен.
Устав, правилник и инструкции за вътрешния ред на ДСК - клон гр. Провадия (1951).
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на ДСК - клон гр. Провадия
(1952 - 1976).
Тримесечни отчетни доклади за дейностите на клона (1976).
Отчети за: състоянието на фондови и текущи сметки на учреждения, организации и
предприятия (1969 - 1976), разпределението на влоговете по вид, размер и социален състав
(1970 - 1976), на жилищноспестовните влогове и заеми по размери и социален състав на
вложителите и заемоискателите (1970 - 1976).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1951 - 1976).
Ревизионни актове (1951 - 1977).
Протоколи от заседания на профкомитета (1961 - 1970).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНТИТУТ - КЛОН - ВАРНА
Ф. 355, 136 а. е., 1953 - 1976 г.

От май 1948 г. във Варна започва да функционира Околийска агенция на ДЗИ - гр.
София.
От януари 1949 г. агенцията се преименува в Държавен застрахователен институт - клон - Варна. През март 1954 г. във Варна се създава и Окръжен клон на ДЗИ - гр.
София.
Окръжният клон е закрит през апр. 1957 г., като във Варна продължава своята
дейност само поделението на ДЗИ - гр. София. Предмет на дейност: застраховане на
граждани и имущество.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, заповеди, инструкции и циркулярни писма от висшестоящи органи
за дейността на ДЗИ - Варна (1953 - 1976).
Правилник за вътрешния ред (1968).
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Протоколи от заседанията на ДС (1968 - 1976).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1958 - 1976).
Ревизионни актове (1948 - 1967).
Годишни счетоводни отчети (1968 - 1976).
Протоколи от заседания на профкомитета (1957 - 1976).
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ - КЛОН - ПРОВАДИЯ
Ф. 946, 111 а. е., 1948 - 1976 г.

Създаден е на 1 ян. 1949 г. Подчинен е на ДЗИ - Централно управление - гр. София.
Предмет на дейност: застраховане на хора и имущество.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, разпореждания и указания от висшестоящи органи за дейността на ДЗИ клон - гр. Провадия (1969 - 1976).
Протоколи от заседания на ДС (1972 - 1976).
Доклади от отчетни конференции (1949 - 1968).
Годишни счетоводни отчети (1948 - 1976).
Статистически отчети и сведения за труда и работната заплата (1951 - 1976).
Ревизионни актове (1969 - 1976).
ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 242, 40 а. е., 1944 - 1948 г.

Продължава дейността на създаденото след Освобождението Окръжно финансово управление - Варна.
Предмет на дейност: облагане на населението с данъци и такси и събирането им за
финансиране на държавните учреждения.
Ликвидирано е през 1948 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Списъци за събиране на данъци (1945 - 1947), на несъстоятелни данъкоплатци (1944 1945).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1947).
Разпореждания за постъпили суми от данъци (1945 - 1948).
АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 241, 34 а. е., 1940 - 1948 г.

Продължава дейността на създаденото през 1878 г. Акцизно управление - Варна.
Ликвидира през 1948 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни и писма от висшестоящи органи за прилагане на закона за акциите (1941 1947).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1940 - 1942).
Ревизионни актове (1947, 1948).
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РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ “СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” - ВАРНА
Ф. 1195, 112 а. е., 1967 - 1991 г.

На 1 ян. 1967 г. започва своята дейност Районно управление “Спортен тотализатор” - Варна, което приобщава и Шуменски и Толбухински (дн. гр. Добрички) окръг.
На 1 май 1973 г. се преименува в Районна дирекция “Български спортен тотализатор” - Варна. От 1 ян. 1988 до 31 дек. 1991 г. е СП “Български спортен тотализатор” Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и инструкции от висшестоящи органи за дейност на предприятието (1967 1990).
Правилник за вътрешния ред (1974, 1987).
Протоколи от заседания на ДС (1972 - 1976, 1985 - 1990).
Доклади и протоколи от годишни съвещания (1968 - 1976, 1986).
Заповеди на директора по организационни, финансово-стопански и производствени
въпроси (1970 - 1976).
Отчети за постъпленията от тиражите на спортния тотализатор (1967 - 1977).
Кредитен анализ за дейността на Районно управление “Спортен тотализатор” - Варна
(1968).
Колективни трудови договори и отчети за тяхното изпълнение (1974 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1967 - 1976, 1978 - 1991)
Отчети за лимитното и извънлимитното капитално строителство (1968 - 1976).
Информации за работата на Спортно-информационния център към Районна дирекция
“Български спортен тотализатор” - Варна (1973 - 1976).
Протоколи от заседания на профкомитета (1985 - 1991).
МИТНИЦА - ВАРНА
Ф. 701, 226 а. е., 1944 - 1986 г.

Продължава своето съществуване и дейност и след 9 септ. 1944 г. Предмет на
дейност: да опазва държавния монопол върху външната търговия и граничния контрол, да регулира транспортирането на товари и пътници извън границите на страната.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на митницата (1945 1947, 1956 - 1976).
Протоколи от заседания на СС (1960 - 1977, 1983 - 1986).
Заповеди на директора за дейността на митницата (1944 - 1947).
Дневник - главна книга (1945, 1947).
Контролна книга (1946, 1947).
Контрабандни дела (1946 - 1963, 1971, 1972).
Ревизионни актове (1978 - 1986).
Годишни счетоводни баланси (1966 - 1976, 1978 - 1986).
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X. ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИСШ ИНСТИТУТ ЗА НАРОДНО СТОПАНСТВО “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” ВАРНА
Ф. 479, 1265 а. е., 1945 - 1994 г.
Продължава дейността на Висшето търговско училище във Варна, откритото
през 1920 г. от Варненската търговско-индустриална камара. От 1953 г. е Висш институт за народно стопанство - Варна, с два факултета - “Счетоводен” и “Търговскостоковеден”. През 1961 г. приема наименованието “Димитър Благоев”.
С решение на общо събрание от 18 май 1990 г. се преименува в Икономически
университет - Варна, считано от 24 юли 1990 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, правилници, инструкции, заповеди от висшестоящи органи за дейността
института (1947 - 1980).
Протоколи от проведени общи събрания (1966 - 1993), от заседания на Академичния
(1945 - 1993), Ректорския (1964 - 1993), научните (1972 - 1992) и факултетните (1945 - 1994)
съвети.
Заповеди на ректора по административни, учебно-научни и финансови въпроси (1946
- 1957, 1969 - 1970).
Отчетни доклади за дейността на ръководството на института (1968 - 1976, 1979 1994).
Годишни отчети за учебно-възпитателната (1948 - 1954, 1963 - 1983) и научноизследователската дейност (1956 - 1973, 1981 - 1989) и за дейността на катедрите (1960 - 1993).
Договори за сътрудничество в учебната и научноизследователската сфера със сродни
институти и университети в Европа и САЩ (1963 - 1993).
Доклади и отчети от научни командировки и специализации на преподаватели в чужбина (1955 - 1981).
Програми и отчети за следдипломна квалификация на специалистите (1969 - 1994).
ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ (ВМИ) - ВАРНА
Ф. 780, 863 а. е., 1960 - 1995 г.

Създаден е съгласно Указ № 414 на Президиума на Народното събрание от 12
ноем. 1960 г. Основна задача на института е подготовката на висококвалифицирани
медицински кадри и превръщането му в крупен учебен и научноизследователски център
за Североизточна България.
Във връзка с Решение № 308 на МС от 28 юли 1972 г. и на основание Заповед №
5214 на Министерството на народното здраве от 25 септ. 1972 г., институтът е преустроен в медицински факултет в състава на Медицинска академия - гр. София. През 1979
г. отново е ВМИ - Варна. Съгласно Решение № 255 на МС от 17 февр. 1987 г. излиза от
състава на Медицинска академия - гр. София и придобива статут на самостоятелно

284

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
висше учебно заведение.
През 1995 г. ВМИ - Варна е преименуван на Медицински университет - Варна (ДВ,
бр. 68/1 авг. 1995 г.).
Архивният фонд е много добре запазен.
Заповеди, разпореждания и указания от висшестоящи органи за: създаването и преструктурирането на института (1960 - 1995), учебната, научната и лечебно-диагностичната
дейност (1961 - 1995).
Протоколи и доклади от общи събрания (1980 - 1995), заседания на Академичния (1961
- 1995), Ректорския (1967 - 1995) и катедрените съвети (1962 - 1995).
Годишни отчети за дейността на института (1964 - 1995).
Доклади, информации и отчети за приема на студенти, резултатите от учебната дейност и от изпитни сесии (1962 - 1995).
Отчети за лечебно-диагностичната дейност на структурните звена към института (1973
- 1989) и научноизследователската дейност (1963 - 1994).
Протоколи и доклади от научни сесии (1965 - 1987), от заседания на изпитни комисии
за избор на асистенти, доклади и рецензии на научни трудове на кандидати за присъждане на
научни степени (1961 - 1980).
ВИСШ МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (ВМЕИ) - ВАРНА
Ф. 789, 806 а. е., 1963 - 1994 г.

Създаден е през 1963 г., съгласно ПМС № 162 от 27 септ. 1962 г., с цел подготовка
на високо квалифицирани кадри за нуждите на машиностроенето, електротехническата и корабостроителната промишленост.
Освен традиционно съществуващите факултети, свързани с машиностроенето,
електротехниката и електрониката, през 1991 г. е разкрит Хуманитарен факултет със
специалности “Право” и “Инженерна педагогика”, а през 1992 г. - факултет “Екология
и опазване на околната среда” с едноименна катедра.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от проведени общи събрания (1970 - 1978, 1981 - 1993), от заседания на
Академичния (1963 - 1994) и Ректорския (1970 - 1994) съвет.
Годишни отчети на ръководството за дейността на института (1965 - 1994).
Заповеди на ректора по административни, учебно-научни и финансови въпроси (1969
- 1976).
Докладни записки на ректора до висшестоящи органи за учебната, научноизследователската и административната дейност (1966 - 1980).
Годишни отчети за: учебната дейност (1966 - 1981) и за резултатите от изпитни сесии
(1970 - 1993), научноизследователската дейност (1967 - 1980, 1989, 1990).
Информации за участия на преподаватели и студенти в научни сесии и конференции
(1969 - 1980).
Договори за научнотехническо сътрудничество, работни програми и протоколи от
двустранни срещи с представители на сродни чуждестранни институти (1973 - 1990).
Отчети и доклади от научни командировки и специализации на преподаватели в чужбина (1970 - 1981).

285

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ - ВАРНА
Ф. 951, 263 а. е., 1963 - 1983 г.

Създаден е, съгласно ПМС № 811 от 8 ноем. 1963 г., като Учебен комплекс по
международен стопански туризъм към ДСП “Балкантурист” - клон Варна. Предмет
на дейност: подготовка на ръководни и изпълнителски кадри за международния туризъм.
С РМС № 255 от 6 ноем. 1965 г. е преустроен в Институт по международен туризъм - Варна, с двегодишен курс на обучение. Студентите се обучават в специалностите “Управители на хотели и ресторанти” и “Екскурзоводи и администратори”.
След 1972 г. курсът на обучение става три години.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, наредби, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на
института (1963 - 1983).
Правилници за устройството на института (1964 - 1978).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1966 - 1983).
Заповеди на директора за учебно-научната, административната и финансовата дейност (1964 - 1983).
Годишни отчети на ръководството за: учебно-възпитателната дейност (1965 - 1982 г.) и
дейността на катедрите (1967 - 1983).
Кореспонденция и договори със сродни чуждестранни институти за взаимно сътрудничество (1966 - 1979).
Доклади и отчети на преподаватели за проведени задгранични командировки и научни
специализации (1971 - 1975) и отчети за производствената практика на студенти в чужбина
(1978 - 1983).
ИНСТИТУТ ПО ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ
(ИХПМ) - ВАРНА
Ф. 1468, 56 а. е., 1988 - 1995 г.
Създаден е, съгласно Заповед № РД - 114 - 90 на МНП от 25 февр. 1988 г., като
Техникум над средно образование по химическа промишленост и машиностроене Варна, с цел подготовка на кадри за Девненския промишлен комплекс. Интегриран е
към Висшия химикотехнологичен институт - гр. София (дн. Софийски технически университет) и Висшия машинно-електротехнически институт - Варна (дн. Технически
университет). Студентите се обучават в две специалности: “Химични технологии” и
“Автоматизация в химическата промишленост”.
Със Заповед № РД-114-1013 на Комитета за наука и висше образование от 28
ноем. 1989 г. е преустроен в Полувисш институт по химическа промишленост и машиностроене - Варна.С ПМС № 16 от 27 ян. 1997 г. институтът се преобразува в колеж и
влиза в структурата на Техническия университет - Варна, без юридическа самостоятелност.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, заповеди и указания от висшестоящи органи за създаване, преустройство и преобразуване на учебното заведение (1988 - 1995).
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Правилници за устройството и дейността (1988, 1990).
Протоколи от проведени общи събрания (1989 - 1995), от заседания на: Преподавателския (1988 - 1990) и Учебно-научния (1991 - 1995) съвет, Координационно-методическите
съвети при ВМЕИ - Варна (1988 - 1995).
Заповеди на ръководството за организацията на административната и учебно-научната дейност (1988 - 1995).
Годишни отчети за дейността на административното ръководство (1990 - 1994).
Информации за резултатите от учебно-методическата дейност и приема на студенти
(1988 - 1995).
Протоколи, програми и договори за разработка и внедряване на технологично-изследователски продукти и учебно-лабораторен комплекс (1989 - 1992).
Летописни книги (1988 - 1993).
ИНСТИТУТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ - ВАРНА
Ф. 532, 340 а. е., 1955 - 1992 г.

Създаден е, съгласно ПМС № 472 от 5 март 1955 г., като Институт за следдипломна квалификация на педагогически кадри - Варна. Дейността на института е регламентирана за Варненски, Шуменски и Русенски административен окръг, а след 1958 г. и за
районите на Бургаски, Великотърновски, Габровски, Разградски, Силистренски, Толбухински (дн. Добрички) и Търговищки административен окръг. През 1980 г. приема
наименованието “Д-р Петър Берон”.
С ПМС № 27 от 22 юли 1983 г. се преименува в Институт за повишаване на квалификацията на учителските кадри и специализираща подготовка на студенти “Д-р Петър
Берон” - Варна. Интегриран е към Висшия педагогически институт “Константин Преславски” - гр. Шумен.
Архивният фонд е добре запазен.
ПМС за разкриване и преструктуриране на института (1955 - 1983).
Правилници за устройство и организация на дейността (1961 - 1990).
Протоколи от проведени заседания на Преподавателския съвет (1955 - 1961, 1977 1983) и ДС (1971 - 1983).
Годишни отчети на ръководството за дейността на института (1953 - 1990).
Кореспонденция и договори за взаимно сътрудничество със сродни институти в чужбина (1971 - 1992).
ИНСТИТУТ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ - ВАРНА
Ф. 279, 74 а. е., 1952 - 1959 г.

Създаден е, съгласно ПМС № 472 от 1952 г., като полувисше учебно заведение с
цел подготовка на учителски кадри за средния курс на общообразователните училища в страната.
През 1958 г. ликвидира съществуващото към института Смесено педагогическо
училище - Варна.
Съгласно РМС № 481 от 10 апр. 1958 г., институтът е закрит на 31 авг. 1959 г.
Архивният фонд е добре запазен.
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Протоколи от заседания на Преподавателския съвет (1953 - 1959).
Заповеди на директора за дейността на института (1953).
Отчети и справки за учебно-възпитателната дейност и сведения за броя и движението
на студентите (1953 - 1959).
Книга с ревизионни бележки и препоръки от висшестоящи органи за дейността на
института (1953 - 1959).
Летописна книга (1952 - 1958).
ОБЕДИНЕН МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКУМ - ВАРНА
Ф. 275, 206 а. е., 1945 - 1995 г.

Създаден е, съгласно ПМС от 27 юли 1954 г., като учебно заведение, обединяващо
съществуващите дотогава Медицинско училище за акушерки - Варна и Медицинско
училище за медицински сестри - Варна, със задача да подготвя средни медицински
кадри. В разкритите отдели се обучават медицински сестри - общ профил, детски сестри и акушерки.
През 1984 г. техникумът се интегрира с Висшия медицински институт - Варна.
Съгласно Заповед № РД-09-762 на МНЗСГ от 22 авг. 1990 г. се преименува на
Полувисш медицински институт - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на: Ръководния (1945 - 1980, 1985 - 1991), Инструкторския
(1953 - 1959), Педагогическия (1954 - 1977, 1985 - 1991) и Преподавателския (1959 - 1980)
съвет.
Учебни програми (1965 - 1976).
Доклади, отчети и информации за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1947
- 1989).
Информации, справки и статистически сведения за приема и разпределението на завършилите курсисти (1969 - 1975).
Летопис за развитие на акушерското образование във Варна (1972).
СМЕСЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ - ВАРНА
Ф. 904, 47 а. е., 1950 - 1958 г.

Създадено е, съгласно ПМС № 2208 от 31 юли 1950 г., с цел подготовка на детски
и начални учители и дружинни ръководители за ДПО “Септемврийче”.
През 1958 г. преустановява дейността си, като функциите му се поемат от Институт за прогимназиални учители - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания и наредби от висшестоящи органи за създаването на училището и извършването на структурни промени в него (1950 - 1956).
Инструкции и програми от висшестоящи органи за организацията на учебната дейност
(1950 - 1958).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1955 - 1958).
Годишни отчети за учебната дейност (1951 - 1958).
Книга с ревизионни бележки от проверки на висшестоящи органи за организация на
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учебния процес (1951 - 1957).
Летописна книга (1951 - 1956).
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ - ПРОВАДИЯ
Ф. 146, 36 а. е., 1945 - 1948 г.

Създадена е през 1934 г. и продължава дейността си до1948 г., когато функциите
и се поемат от отдел “Народна просвета” при ОкНС - гр. Провадия.
Основната и задача е да следи за изпълнение на законовите разпоредби на МНП,
да контролира учебно-възпитателната дейност, да осигурява учителски кадри и да
подобрява материално-техническата база на учебните заведения.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ръководството (1945 - 1948) и на Учителския съвет (1945 1948).
Заповеди на ръководството за дейността на инспекцията и учебните заведения (1946 1948).
Доклади на околийските училищни инспектори, средищните директори и главните учители за състоянието на учебното дело и извънкласната дейност на учители и ученици (1945
- 1948).
Сведения за броя на началните и прогимназиалните училища в околията (1947, 1948).
ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН) - ВАРНА
Ф. 1478, 29 а. е., 1990 - 1994 г.
Създаден е през 1990 г. като Териториален филиал на МОН. Продължава дейността на съществуващата дотогава Регионална учебно-методическа дирекция към ОбНС
- Варна за организация и оказване на контрол върху дейността на общообразователните и професионалните училища на територията на Варненския регион.
През 1992 г. се преименува в Регионален инспекторат на МОН - Варна, а от 1999 г.
е с наименование - Инспекторат по образованието на МОН - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на инспектората (1990 - 1994).
Докладни записки и изложения от ръководството до висшестоящи органи за организацията на учебния процес (1992 - 1994).
Кореспонденция с висшестоящи органи за промени в съдържанието на учебните програми, административни и структурни промени в училищата (1991 - 1994), за финансовото
състояние и подобряването на материално - техническата база на училищата (1990 - 1994).
Отчети и анализи на експертите за състоянието на образователния процес, по учебни
дисциплини (1992 - 1994).
Ревизионни бележки от тематични и комплексни проверки в училищата от региона
(1992 - 1994).
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СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПЪРВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО КАБАКЧИЕВ” ВАРНА
Ф. 539, 147 а. е., 1944 - 1985 г.
Наследник е на създадената през 1879 г. Държавна мъжка гимназия “Фердинанд
I” - Варна. За периода 1944 - 1949 г. съществува под наименованието Първа народна
мъжка гимназия. От 1950 г. се нарича Първо средно единно училище. От 1958 г. е
Първо средно политехническо училище, а от 1961 г. се преименува в Първа политехническа гимназия. През 1963 г. приема наименованието “Христо Кабакчиев”.
Със Заповед № 19 на МНП от 16 септ. 1965 г. се преструктурира в Първа езикова
гимназия с преподаване на английски, немски и руски език “Христо Кабакчиев” Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, указания и инструкции от висшестоящи органи за организацията на учебновъзпитателната дейност (1944 - 1983).
Кореспонденция с висшестоящи органи за осигуряване на чуждестранни преподаватели (1966 - 1975).
Протоколи от заседания на Учителския (1942 - 1960) и Педагогическия (1961 - 1965,
1968 - 1985) съвет.
Годишни отчети, доклади и информации на директора за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1951 - 1984).
Програми, покани, приветствени слова и поздравителни адреси за честване на юбилеи
и годишнини (1975, 1978, 1980).
ВТОРО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ “ДОКТОР ПЕТЪР
БЕРОН” - ВАРНА
Ф. 872, 284 а. е., 1944 - 1993 г.
Продължава дейността на съществуващата от 1883 г. Варненска държавна девическа гимназия “Мария-Луиза”.
През 1950 г. училището се преименува във Второ единно девическо училище Варна. През 1954 г. става Второ средно смесено училище - Варна, а през 1958 г. - Второ
средно политехническо училище - Варна.
От септември 1971 г. училището се преустроява в Математическа гимназия “Д-р
Петър Берон” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Учителския (1944 - 1945, 1953 - 1955) и Педагогическия
(1944 - 1989) съвет.
Годишни отчети, доклади и информации на директора за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1958 - 1988).
Статистически сведения и справки за движението, успеха и поведението на учениците
(1955 - 1984).

290

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Снимки на преподаватели и ученици по време на учебни и извънкласни занимания
(1956 - 1984).
Поздравителни адреси и благодарствени слова за честване на юбилеи и годишнини
(1958, 1984).
ТРЕТА ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - ВАРНА
Ф. 654, 98 а. е., 1950 - 1984 г.

Създадена е през 1950 г. като Трето единно смесено училище “Димитър Благоев”
- Варна. От 1958 до 1971 г. съществува под наименованието Трета политехническа
гимназия - Варна, а от 1972 г. е ЕСПУ “Димитър Благоев” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Учителския (1950 - 1954) и Педагогическия (1955 - 1982)
съвет.
Книга с ревизионни бележки и препоръки от висшестоящи органи за организацията на
учебно-възпитателната дейност (1963, 1967 - 1975).
Годишни отчети, доклади и информации на директора за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1951 - 1983).
Статистически сведения и справки за движението, успеха и поведението на учениците
(1952 - 1977).
Тържествени доклади и поздравления за честване на юбилеи и годишнини (1970, 1975).
СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
“ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” - ВАРНА
Ф. 652, 124 а. е., 1958 - 1984 г.
Създадена е през 1958 г., съгласно ПМС № 189 от 1958 г. Приема за патрон името
на Фредерик Жолио-Кюри. Съгласно Заповед № 1133 на ИК на ОНС - Варна, от 28 авг.
1972 г. се преименува в Четвърта езикова гимназия с преподаване на френски и руски
език - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповед от висшестоящи органи за преименуване на училището (1972).
Кореспонденция с висшестоящи органи за осигуряване на чуждестранни преподаватели (1969 - 1976)
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1958 - 1967, 1971 - 1984).
Книга с ревизионни бележки и препоръки от висшестоящи органи за организация на
учебно-възпитателната работа (1959 - 1964, 1974 - 1984).
Годишни отчети, доклади и информации на директора за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1959 - 1984).
Статистически сведения и справки за броя и движението на учениците (1960 - 1963,
1978 - 1984).
Програми и тържествени доклади за честване на юбилеи и годишнини (1978, 1983).
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ЧЕТВЪРТО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ “ЖЕЧКА
КАРАМФИЛОВА” - ВАРНА
Ф. 677, 44 а. е., 1955 - 1965 г.

Създадено е през 1955 г. Съществува до 1965 г., когато, съгласно Заповед № 19 на
МНП от 16 септ. 1965 г., се влива в Първа езикова гимназия “Христо Кабакчиев” Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1955 - 1965).
Книга с ревизионни бележки и препоръки от висшестоящи органи за организация на
учебно-възпитателната дейност (1956 - 1964).
Годишни отчети, доклади и информации на директора за резултатите от учебно-възпитателната дейност и политехническото обучение (1955 - 1964).
Статистически отчети за броя, движението и успеха на учениците (1959 - 1965).
V ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ” - ВАРНА
Ф. 935, 72 а. е., 1956 - 1991 г.

Създадена е, съгласно Заповед № 1111 на МНП от 1 септ. 1956 г., с наименование
Пето единно средно училище “Димитър Полянов” - Варна. От 1960 до 1978 г. съществува като Пета политехническа гимназия “Димитър Полянов” - Варна. През септ. 1978 г.
гимназията се преструктурира в ЕСПУ с основен и гимназиален курс, а от 1991 г.
продължава дейността си като гимназия с 4-годишен курс на обучение.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1956 - 1971, 1987 - 1991).
Книга с ревизионни бележки и препоръки от висшестоящи органи за организация на
учебно-възпитателната дейност (1956 - 1986).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1956 - 1988).
Информации за производственото обучение и професионалното ориентиране на учениците (1957 - 1965, 1974 - 1976).
Програми, дипляни, приветствени слова и поздравителни адреси за честване на юбилеи и годишнини (1966, 1971, 1981).
Летописна книга (1956 - 1973).
VIII ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ
НА РУСКИ ЕЗИК - ВАРНА
Ф.1350, 42 а. е., 1975 - 1994 г.
Създадено е през 1975 г. като основно училище с преподаване на руски език.
Със Заповед № РД-14-15 на МНП от 11 май 1984 г. училището прераства в ЕСПУ.
През 1989 г. приема наименованието “Александър Сергеевич Пушкин”.
През 1991 г. се преобразува в СОУ с преподаване на чужди езици, като се преподават английски, френски, италиански и руски език.
Архивният фонд е частично запазен.
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Заповед от висшестоящи органи за преобразуване на училището в ЕСПУ (1984).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи за организацията на учебния
процес (1989 - 1994).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1977 - 1994).
Договори за интеграционни връзки и сътрудничество със 119-о училище в гр. Одеса,
Украйна (1980).
Х ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ “АНТОН
СТРАШИМИРОВ” - ВАРНА
Ф. 1379, 56 а. е., 1976 - 1990 г.
Създадено е през 1976 г. като основно училище. През учебната 1982/1983 г. прераства в ЕСПУ.
Архивният фонд е частично запазен.
Правилници за устройството и организацията на вътрешния ред (1980 - 1988).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1976 - 1986).
Отчети, доклади и информации на директора за резултатите от учебно-възпитателната
дейност, трудовата и професионалната подготовка на учениците (1977 - 1989).
Статистически сведения за броя, движението и успеха на учениците (1977 - 1984).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” - ВАРНА
Ф. 1482, 24 а. е., 1961 - 1994 г.

Създадено е през 1961 г. като основно училище. През 1974 г. прераства в ЕСПУ, а
от 1982 г. съществува като основно училище. През 1990 г. се преобразува в СОУ.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1961 - 1994) и Училищното настоятелство (1985 - 1989).
Годишни отчети и информации за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1962
- 1994).
ДЪРЖАВНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ХРИСТОВ” - ВАРНА
Ф. 538, 239 а. е., 1945 - 1984 г.

Създадено е, съгласно Заповед № 5711 на МНП от 18 дек. 1944 г., като Средно
музикално училище - Варна. През 1951 г. се преименува в Държавно музикално училище - Варна. Приема наименованието “Добри Христов”. Училището подготвя кадри в
две направления - инструменталисти и вокалисти.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, инструкции и указания от висшестоящи органи за организиране на учебната
дейност (1948 - 1984)
Протоколи от заседания на Педагогическия (1945 - 1984) и Художествения (1967 1984) съвет.
Книга с ревизионни бележки и констатации от проверки на контролни органи за орга-

293

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
низация на учебната дейност (1969 - 1982).
Докладни записки, предложения и информации на директора до висшестоящи органи
за общообразователната и специализираната подготовка на учениците (1969 - 1982).
Годишни отчети за дейността на училището (1945 - 1983) и методическите обединения
на музикалните педагози (1970 - 1983).
Програми и афиши за годишни концертни продукции, участие на ученици във фестивали и концерти (1968 - 1981).
Албуми със снимки от дейността на училището (1945 - 1984).
Брошури, поздравителни адреси и отзиви в печата за юбилеи и годишнини (1965 1984).
УЧИЛИЩЕ ЗА СЛЕПИ ДЕЦА “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - ВАРНА
Ф. 806, 110 а. е., 1947 - 1993 г.

Създадено е през 1947 г. със седалище в гр. София. Наследява дейността за общообразователна подготовка на деца със зрителни увреждания на съществуващия дотогава Държавен институт за слепи - гр. София. През 1952 г. училището се премества във
Варна.
От 1983 г. се нарича Училище за деца с нарушено зрение “Георги Димитров”, а от
1985 г. прераства в ЕСПУ с основен и гимназиален курс на обучение.
От 1991 г. съществува като СОУ за деца с нарушено зрение - Варна, а от 1992 г.
приема наименованието “Проф. д-р Иван Шишман”.
Обучението на учениците се осъществява по специализирани програми, утвърдени от МНП, а завършилите получават основна степен на образование.
От 1991 г. съществува като СОУ за деца с нарушено зрение - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпоредби, указания и заповеди от висшестоящи органи за организация на учебния
процес (1948 - 1968, 1980 - 1993) и промени в наименованието на училището (1983, 1992).
Протоколи от заседания на Учителския съвет при Държавния институт за слепи - гр.
София (1947 - 1947) и Педагогическия съвет при Училище за слепи деца “Георги Димитров”
- Варна (1947 - 1993).
Заповеди на директора за организация на учебно-възпитателната дейност (1955 - 1960).
Годишни отчети и информации за резултатите от специализираната учебно-възпитателна дейност (1951 - 1993).
Договори с Брайлова печатница - гр. София, за техническо оборудване на учебните
кабинети (1982 - 1991).
Летописна книга (1952 - 1965).
ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - ВАРНА
Ф. 933, 72 а. е., 1946 - 1978 г.
Създадена е през 1946 г. със задача да даде възможност на работници и служители да получат средно образование при вечерна форма на обучение.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за организация на учебния процес (1946 -
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1978).
Рапорти и информации на директора за откриване на училището и организация на
учебния процес (1946 - 1965).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1946 - 1948, 1950 - 1958, 1961 1967, 1969 - 1978).
Книга с ревизионни бележки от проверки на училището от висшестоящи органи (1948
- 1973).
Годишни отчети и тематични доклади за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1948 - 1978).
Статистически отчети за броя, движението и успеха на учениците (1947 - 1968).
ШКОЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА РЪКОВОДНИ КАДРИ ЗА ТКЗС “ВЕЛА
БЛАГОЕВА” - ВАРНА
Ф. 338, 102 а. е., 1950 - 1958 г.
Създадена е през 1950 г. с цел подготовка на ръководни кадри за ТКЗС. Обучението е насочено към повишаване на общообразователните знания и практическата подготовка на курсистите в областта на селското стопанство. Закрита е през 1958 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1951 - 1957) и от производствени
съвещания (1953 - 1957).
Заповеди на директора по организация на учебната дейност (1951 - 1958).
Програми и годишни отчети за резултатите от учебната дейност (1951 - 1957).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1958).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1951 - 1958).
ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 693, 248 а. е., 1946 - 1994 г.

Наследява и продължава дейността на създадената през 1946 г. Мъжка гимназия
- Провадия, реорганизирана през 1950 г. в средно смесено училище. Същата година
приема наименованието “Димитър Благоев”. Като политехническа гимназия съществува от 1964 до 1976 г., когато се преструктурира в ЕСПУ. От 1990 г. съществува
като СОУ “Димитър Благоев” - Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1946 - 1961, 1972 - 1977).
Годишни отчети, доклади и информации за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1952 - 1994).
Статистически отчети за броя, движението и успеха на учениците (1953 - 1976).
Книга с ревизионни бележки от проверки на висшестоящи органи за организацията на
учебния процес (1946 - 1963).
Летописна книга (1970 - 1987).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ “СЪБИ ДИЧЕВ” - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 665, 275 а. е., 1946 - 1983 г.
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Създадено е като гимназия през ноември 1945 г. От 1953 до 1968 г. съществува
като Средно политехническо училище. От 1 юни 1968 г. се трансформира в основно
училище, а от учебната 1974/ 1975 г. прераства в ЕСПУ.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1947 - 1983) и Училищното настоятелство (1979 - 1983).
Ревизионни бележки и препоръки от висшестоящи органи за организация на учебновъзпитателния процес (1946 - 1950, 1965 - 1980).
Годишни отчети, доклади и статистически сведения за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1946 - 1983).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ДЪЛГОПОЛ
Ф. 895, 107 а. е., 1946 - 1976 г.
Създадено е през 1946 г. като Средно смесено училище - с. Дългопол (дн. гр.). През
1961 г. се преструктурира в единно средно политехническо училище с основен и гимназиален курс на обучение. Учениците от гимназиалния курс получават и професионална
квалификация по механизация на селското стопанство, метало- и дървообработване,
търговско обслужване и шивашко производство.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1946 - 1975) и Родителския комитет
(1948 - 1974).
Книга с ревизионни бележки от проверки на висшестоящи органи за организацията на
учебния процес (1959 - 1974).
Отчети, доклади и статистически сведения за резултатите от учебно-възпитателната
дейност (1955 - 1975).
ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ
ВАПЦАРОВ” - СУВОРОВО
Ф. 1366, 40 а. е., 1961 - 1984 г.
Създадено е през 1961 г. като основно училище. През 1983 г. прераства в ЕСПУ.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1963 - 1974) и Родителския комитет
(1961 - 1974).
Доклади и информации, обсъждани на педагогически заседания за организацията на
педагогическия процес (1971 - 1981).
Заповеди на директора за дейността на училището (1963 - 1980).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1965 - 1984).
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ВАРНА
Ф. 660, 209 а. е., 1947 - 1982 г.
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Наследник е на създаденото през 1942 г. Държавно средно техническо училище Варна. През 1952 г. се преименува в Строителен техникум “Васил Левски” - Варна.
Подготвя средни технически кадри по специалностите “Строителство и архитектура”, “Водно строителство” и “Геодезия и картография”.
Със Заповеди № РД-14-02-584 на МСА от 27 авг. 1982 г. се обединяват Строителен
техникум “Васил Левски” - Варна и СПТУ по индустриално строителство “Никола
Фичев” - Варна в учебно заведение с наименование Техникум по строителство - Варна,
с прием на паралелки и за СПТУ.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, наредби и инструкции от висшестоящи органи за организация на учебновъзпитателната дейност и професионалната подготовка (1949 - 1980).
Ревизионни бележки от проверки на контролни органи за организацията на учебновъзпитателната дейност (1952, 1967 - 1978).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1947 - 1982) и Училищното настоятелство (1964 - 1975).
Заповеди на директора за дейността на училището (1975 - 1982).
Доклади, информации и анализи на проблеми в учебната дейност, подготовка за зрелостни и държавни изпити и провеждане на учебна практика (1964 - 1978).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност и професионалната
подготовка на курсистите (1948 - 1982).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1947
- 1982).
Договори и справки за интеграционните връзки с базови предприятия и обществени
организации (1961 - 1981).
Сведения и справки за разпределение на млади специалисти (1964 - 1981).
Програми и тържествени слова от честване на юбилеи и годишнини (1962, 1973).
ТЕХНИКУМ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ - ВАРНА
Ф. 929, 91 а. е., 1962 - 1994 г.

Създаден е през 1962 г. с наименование Техникум по корабостроене - Варна с цел
подготовка на средни кадри за нуждите на корабостроенето във Варна. От 1971 г. се
преименува в Техникум по корабостроене и корабоплаване - Варна. Разширява се сферата на професионално обучение, като подготвя средни кадри за нуждите и на търговския флот. През периода 1976 - 1992 г. носи наименованието “Кирил Халачев”.
Архивният фонд е частично запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за организацията на учебно-възпитателната
дейност, практическата подготовка на курсистите и осигуряването на учебно-материална
база (1969 - 1978).
Наредби за правата и задълженията на преподаватели и курсисти по време на учебна
плавателна практика (1984, 1986) и договор с “БМФ” АД - Варна за провеждането и (1992).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1962 - 1974).
Ревизионни бележки с констатации и препоръки от контролни органи за организация
на учебната дейност (1973 - 1977).
Годишни отчети, доклади и статистически сведения за резултатите от учебната дейност
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(1963 - 1994).
Информации, справки и отчети за: проведените зрелостни изпити, броя на дипломираните (1969 - 1978) и реализацията на младите специалисти (1985 - 1990).
Снимки от занятия по практическа подготовка (1965 - 1968).
ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “АНТОН ИВАНОВ” - ВАРНА
Ф. 661, 131 а. е., 1949 - 1983 г.

Създаден е през 1949 г. като Механо-електротехническа гимназия - Варна за
подготовка на средни технически кадри за нуждите на машиностроителната промишленост във Варна. През 1951 г. се трансформира в техникум. През 1960 г. приема наименованието “Антон Иванов”. От 1982 г. влиза в състава на учебните заведения, асоциирани към ЮНЕСКО.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, инструкции, наредби и заповеди от висшестоящи органи за организация на
учебно-възпитателната дейност (1949 - 1976).
Констативни протоколи от проверки на контролни органи за състоянието на учебната
дейност (1955, 1969, 1974).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1949 - 1983).
Отчети за резултатите от учебно-възпитателната (1950 - 1959, 1968 - 1983) и учебнопроизводствената (1961 - 1977) дейност.
Доклади, информации и сведения на директора за проблеми в учебната дейност и професионалното обучение (1966 - 1983).
Учебни програми за специалните технически дисциплини (1960 - 1973).
Сведения и справки за проведени зрелостни и държавни изпити (1967 - 1975).
ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА “ДИМИТЪР ГАНЕВ” - ВАРНА
Ф. 934, 137 а. е., 1962 - 1983 г.

Създаден е през 1962 г. с цел подготовка на средни технически кадри за нуждите
на електротехническата промишленост.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, инструкции, указания и заповеди от висшестоящи органи за учебно-възпитателната дейност (1962 - 1975).
Ревизионни бележки на контролни органи от проверки за организация на учебната
дейност и практическото обучение (1970 - 1975).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1962 - 1983) и Училищното настоятелство (1976 - 1983).
Отчети за резултатите от учебната дейност и практическата подготовка на курсистите
(1962 - 1983).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1963
- 1983).
Информации и отчети за извънкласната дейност - работата на клуба за ТНТМ, участия
в олимпиади и технически изложби (1969 - 1980).

298

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
ТЕХНИКУМ ПО ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ “ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
МЕНДЕЛЕЕВ” - ВАРНА
Ф. 651, 189 а. е., 1949 - 1994 г.
Създаден е през 1949 г. със задача да подготвя средни кадри за нуждите на химическата промишленост във Варненския регион.
През 1981 г. към техникума е разкрито ЕСПУ с учебно-професионален комплекс,
закрито през 1989 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповеди, разпореждания, указания и писма от висшестоящи органи за учебната дейност и професионалната подготовка на учениците (1964 - 1977).
Правилници за устройството и организацията на вътрешния ред (1966, 1973, 1978).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1949 - 1994).
Отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност и професионалната подготовка на учениците (1957 - 1982).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1957
- 1986).
ТЕХНИКУМ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА
“ВАСИЛ КОЛАРОВ” - ВАРНА
Ф. 526, 153 а. е., 1945 - 1991 г.
Наследник е на съществуващото от 1937 г. Държавно практическо мебелно училище - Варна. През 1945 г. се преименува в Държавно средно училище по мебелировка
- Варна, като продължава подготовката на работници за столарската промишленост.
От 1951 г. е Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура “Васил
Коларов” - Варна. Подготвя средни специалисти за нуждите на мебелната и дървообработващата промишленост. Закрит е през 1956 г.
Разкрит е отново през 1958 г. със същото наименование и предмет на дейност.
Съгласно Заповед № 155 на ОблНС от 9 юли 1991 г., издадена въз основа на Писмо
№06-03-14 на МНП от 4 юли 1991 г., училището се преименува на Техникум по горско
стопанство и дървообработване - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, заповеди и указания от висшестоящи органи за учебната дейност и
професионалното обучение (1952 - 1977).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1945 - 1993) и от производствени
съвещания на преподаватели по специални дисциплини (1949 - 1955).
Книги с ревизионни бележки на контролни органи от проверки на организацията на
учебно-възпитателната дейност (1949 - 1954, 1958 - 1989).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната (1945 - 1991) и учебно-производствената (1965 - 1991) дейност.
Договори с базови предприятия за осъществяване на производствена учебна практика
и осигуряване на работни места (1950 - 1956, 1963 - 1978).
Летописна книга (1976 - 1989).
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ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ - ВАРНА
Ф. 267, 177 а. е., 1940 - 1993 г.

Наследник е на създаденото през 1904 г. от Варненската търговско-индустриална камара Търговско училище. През 1943 г. се преименува в Държавно търговско
училище - Варна. Продължава да подготвя средни счетоводни кадри. От 1950 до 1952
г. носи наименованието Стопански техникум - Варна, от 1952 до 1978 г. - Икономически техникум - Варна, а от края на 1978 г. е Техникум по икономика - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за организацията на учебната дейност и професионалното обучение (1944 - 1967, 1972 - 1975).
Книга с ревизионни бележки от проверки на контролни органи за организацията на
учебно-възпитателната дейност (1940 - 1954, 1986 - 1993).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1945 - 1993). и административното
ръководство (1990 - 1994).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1945 - 1975, 1983
- 1990).
Информации на директора за проблеми в учебната дейност и професионалната подготовка на курсистите и за резултатите от проведените зрелостни и държавни изпити (1950 1953, 1967 - 1975, 1978 - 1993).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1943
- 1967, 1971 - 1975).
Отчети за дейността на Училищното настоятелство (1951 - 1976).
Афиши, брошури и приветствени слова от честване на юбилеи и годишнини (1954,
1964, 1989).
ТЕХНИКУМ ПО ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ВАРНА
Ф. 62, 168 а. е., 1951 - 1991 г.
Създадена е съгласно ПМС № 942 от 1951 г. с цел подготовка на квалифицирани
кадри за ръководство и обслужване на обекти от общественото хранене, търговията и
туризма. През 1960 г. приема наименованието “Проф. д-р Асен Златаров”.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания и разпореждания от висшестоящи органи за организацията на учебната дейност и професионалното обучение (1953 - 1975).
Правилници за устройството на техникума (1964 - 1980) и организацията на производствената практика в Учебна база “Димят” - Варна (1979).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1951 - 1966, 1970 - 1991).
Годишни отчети и информации за резултатите от учебната дейност и производственото обучение на курсистите (1952 - 1989).
Договори с базови предприятия, правилници и програми за осъществяване на учебна
производствена практика (1961 - 1975).
Квалификационни характеристики на техникума (1959, 1987).
Снимки на преподаватели и ученици по време на учебни и практически занятия (1980
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- 1982) и от честване на юбилеи и годишнини (1961, 1976).
Летописна книга (1951 - 1965, 1971 - 1991).
ТЕХНИКУМ ПО ОБЛЕКЛО - ВАРНА
Ф. 675, 211 а. е., 1951 - 1985 г.

Създаден е през 1951 г. съгласно ПМС № 199 от същата година като Промишлено
училище по облекло - Варна. През 1953 г. се преустроява в Училище за трудови резерви
№ 65 - Варна. През 1959 г. се преструктурира в Техникум по облекло - Варна.
През 1969 г. техникумът се трансформира в СПТУ.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за организация на учебната
дейност и професионалната подготовка на учениците (1952 - 1983).
Ревизионни бележки от проверки на контролни органи за организацията на учебния
процес (1970 - 1973, 1978 - 1979).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1951 - 1985) и Училищното настоятелство (1951 - 1983).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1952 - 1984).
Доклади и информации по проблеми на учебната дейност (1969 - 1977) и отчети за
професионалната подготовка и учебната практика (1962 - 1978).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1953
- 1982).
Програми, сценарии и тържествени доклади, посветени на юбилейни чествания (1972,
1983).
ТЕХНИКУМ ПО ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” ВАРНА
Ф. 786, 22 а. е., 1959 - 1970 г.
Създаден е през 1959 г.
На 13 апр. 1970 г. преустановява своята самостоятелна дейност, като се обединява със Строителния техникум “Васил Левски” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1959 - 1970).
Ревизионни бележки от проверки на контролни органи на организацията на учебновъзпитателната дейност (1960 - 1968)
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1960 - 1970).
Статистически отчети и сведения за броя и движението на учениците и подготвените
кадри със средно специално и средно професионално образование (1960 - 1968).
Книга с впечатления от изложби на проекти и макети по озеленяване, изготвени от
ученици (1962 - 1968).
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕХНИКУМ “ИВАН МИЧУРИН” - с. ДОЛЕН
ЧИФЛИК (дн. гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 926, 77 а. е., 1958 - 1981 г.
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Създаден е през 1958 г. с цел подготовка на средни кадри за нуждите на селското
стопанство във Варненски регион. Завършилите получават средно специално образование и работят като бригадири, агрономи, нормировчици и отчетници в ТКЗС и ДЗС.
От 1972 г. техникумът е преустроен в СПТУ по селско стопанство с 3-годишен
курс на обучение, като завършилите получават квалификация “Тракторист-машинист” и “Шлосер-монтьор на селскостопанска техника”. През 1973 г. поема дейността
на ликвидираното СПТУ по селско стопанство “Васил Коларов” - гр. Провадия.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, заповеди и указания от висшестоящи органи за създаване на техникума (1958)
и организация на учебно-възпитателната дейност (1959 - 1965).
Правилници за устройството на техникума (1968) и организацията на заводски паралелки към училището (1975, 1976).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1958 - 1981).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1958 - 1979).
Информации за професионалното обучение и учебната практика на курсистите (1959
- 1968, 1975 - 1981).
Статистически отчети за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1958
- 1975).
Летописна книга (1958 - 1981).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
АВТОТРАНСПОРТ “ИЛИЯ ДИМИТРОВ” - ВАРНА
Ф. 1218, 107 а. е., 1968 - 1990 г.
Създадено е съгласно Заповед № Д-11 на Министерството на транспорта от 1968
г. и Заповед № 231 на МНП от 1968 г. като Транспортно техническо училище - с. Езерово, Варненско. През 1969 г. прераства в Средно професионално училище с 3-годишен
срок на обучение, а през 1974 г. седалището му се премества във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1968 - 1982, 1987 - 1990).
Отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност и професионалната подготовка на учениците (1968 - 1988).
Договори с базови предприятия за осъществяване на учебно-производствена практика
(1975 - 1978).
Статистически сведения за броя, движението на учениците и професионалната реализация на младите специалисти (1969 - 1980).
Ревизионни бележки и препоръки на контролни органи за организацията на учебновъзпитателната дейност (1970 - 1977).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ “ЖЕЧО ГЮМЮШЕВ” - ВАРНА
Ф. 1041, 74 а. е., 1964 - 1982 г.
Създадено е през 1964 г. съгласно РМС № 287 от 1964 г. с цел подготовка на кадри
за електропромишлените предприятия във Варна и окръга.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Прекратява дейността си през 1982 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1971 - 1974).
Статистически сведения за броя и движението на учениците и разпределението на
завършилите специалисти (1964 - 1979).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ИНДУСТРИАЛНО СТРОИТЕЛСТВО “НИКОЛА ФИЧЕВ” - ВАРНА
Ф. 1087, 123 а. е., 1958 - 1982 г.
Създадено е през 1958 г. като Професионално техническо училище по сградостроене - Варна, с 2-годишен курс на обучение за подготовка на строителни работници.
През 1973 г. прераства в Средно професионално училище, като променя и наименованието си - СПТУ по строителна механизация - Варна. От 1976 г. се нарича СПТУ по
индустриализирано строителство - Варна. През 1965 г. приема наименованието “Никола Фичев”.
Съгласно Заповед № РД-31-24 на МНП от 27 авг. 1982 г. училището се ликвидира
и се обединява със Строителния техникум “Васил Левски” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ДС (1979 - 1982) и Педагогическия съвет (1960 - 1982).
Заповеди на директора за организацията на учебния процес (1973 - 1982).
Ревизионни бележки и констатации на контролни органи за организация на учебновъзпитателната дейност (1974 - 1981).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1960 - 1982).
Информации за професионалната реализация на специалистите (1972 - 1981).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1960
- 1982).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО ТЕКСТИЛ
“МАРА ТАСЕВА” - ВАРНА
Ф. 1088, 40 а. е., 1948 - 1984 г.
Създадено е през 1948 г. като Професионално техническо училище - Варна, с 2годишен курс на обучение.
От 1963 г. съществува като СПТУ и приема наименованието “Мара Тасева”.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1958 - 1962, 1973 - 1980).
Ревизионни актове, бележки и препоръки на контролни органи за организацията на
учебната дейност (1949 - 1980).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1971 - 1980).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1971
- 1974).
Летописни книги (1948 - 1967, 1979 - 1984).

303

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
КОРАБОСТРОЕНЕ “СТОЯН ПАВЛОВ” - ВАРНА
Ф. 964, 220 а. е., 1948 - 1994 г.
Създадено е през 1948 г. с цел подготовка на изпълнителски кадри за нуждите на
корабостроенето във Варна.
През 1953 г. ръководството на училището се поема от Главно управление на трудовите резерви - гр. София. Приема наименованието Училище за трудови резерви № 38
- Варна. От 1956 г. до 1966 г. съществува като Професионално техническо училище по
корабостроене - Варна, а от 1967 г. прераства в Средно професионално училище Варна, с 3-годишен срок на обучение. От 1966 до 1992 г. носи наименованието “Стоян
Павлов”.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповед за създаване на училището (1948).
Наредби и указания от висшестоящи органи за промени в учебните програми и създаване на нови специалност (1971 - 1992).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1950 - 1994).
Отчети за дейността на училището (1952 - 1979).
Доклади и анализи, свързани с организацията на учебно-възпитателната дейност (1972
- 1992).
Договори с базови предприятия за осъществяване на производствена практика, информации и справки за учебно-производствената дейност (1953 - 1991).
Статистически сведения за броя и движението на учениците (1964 - 1978).
Летописна книга (1950 - 1974).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ “МИХАИЛ ИВАНОВ” - ВАРНА
Ф. 967, 124 а. е., 1956 - 1978 г.
Създадено е през 1956 г. като Професионално техническо училище по металообработване - Варна. През 1964 г. прераства в средно професионално училище.
През 1965 г. се трансформира в СПТУ по машиностроене - Варна и приема наименованието “Михаил Иванов”.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания и наредби от висшестоящи органи за организацията на учебната дейност и
професионалното обучение (1956 - 1978).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1956 - 1978).
Отчети за учебно-възпитателната дейност (1956 - 1978).
Анализи за проведената производствена практика и нивото на професионална подготовка на курсистите (1972 - 1978).
Летописна книга (1956 - 1966).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО СТЪКЛАРСТВО - БЕЛОСЛАВ
Ф. 703, 155 а. е., 1949 - 1991 г.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Създадено е през 1949 г. с наименование Фабрично-заводско училище по стъкларство - гр. Белослав, Варненско, преустроено през 1953 г. в Училище за трудови резерви
№ 73 - гр. Белослав, Варненско. От 1954 до 1962 г. съществува като Професионално
техническо училище по стъкларство - гр. Белослав, Варненско.
През 1962 г. прераства в Техникум по стъкло и керамика - гр. Белослав, Варненско, с 4-годишен курс на обучение, а през 1969 г. се трансформира в СПТУ по стъкларство - гр. Белослав, Варненско. От 1980 до 1990 г. носи наименованието “Стойко Иванов Пеев”. През 1990 г. се преустройва в техникум.
Архивният фонд е частично запазен.
Разпореждания, заповеди и указания от висшестоящи органи за организацията на учебната дейност и професионалната подготовка (1952 - 1982).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1949 - 1954, 1958 - 1963, 1967 1983).
Заповеди на директора за учебната дейност (1974 - 1991).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1950 - 1963, 1969
- 1989).
Доклади и информации на директора по проблеми в учебния процес (1969 - 1978).
Статистически сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците
(1956 - 1963, 1970 - 1982).
Договори за провеждане на учебна практика и протоколи за разпределение на млади
специалисти в базовото предприятие (1968 - 1978).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО ХИМИЧЕСКА
ПРОМИШЛЕНОСТ - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 981, 56 а. е., 1968 - 1977 г.
Създадено е през 1968 г. с цел подготовка на квалифицирани кадри за нуждите на
химическите заводи в гр. Девня и химическите предприятия в Толбухински (дн. Добрички) окръг.
През 1977 г. ликвидира към СПТУ по химическа промишленост - гр. Девня, Варненско.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1968 - 1977).
Отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1968 - 1976).
Статистически сведения за броя и движението на учениците (1969 - 1977).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - ДЕВНЯ
Ф. 1433, 41 а. е., 1963 - 1995 г.
Създадено е през 1963 г. като Професионално техническо училище по сградостроене - гр. Девня, Варненско, с 2-годишен срок на обучение с цел подготовка на строителни работници.
През 1973 г. прераства в Средно професионално училище, а през 1988 г. приема
наименованието “Христо Смирненски”.
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Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1988 - 1993).
Отчети и информации за резултатите от учебната дейност и професионалното обучение (1966 - 1969).
Снимки на преподаватели и ученици от учебни и практически занятия (1963 - 1973).
Летописна книга (1963 - 1995).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО ХИМИЧЕСКА
ПРОМИШЛЕНОСТ - ДЕВНЯ
Ф. 1005, 85 а. е., 1966 - 1984 г.
Създадено е през 1966 г. като Професионално техническо училище по металообработване - гр. Девня, Варненско. За нуждите на Стопански химически комбинат - гр.
Девня, Варненско, през 1969 г. се преустройва в Професионално техническо училище
по химическа промишленост - гр. Девня, Варненско. Осъществява подготовка на изпълнителски кадри за ремонт и поддръжка на химическо оборудване.
През 1972 г. прераства в Средно професионално училище с 3-годишен курс на
обучение.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, наредби и заповеди от висшестоящи органи и кореспонденция с тях за организация на учебната дейност и осигуряване на материално-техническа база и средства за
професионалната подготовка на курсистите (1966 - 1981).
Ревизионни бележки и препоръки от контролни органи за организацията на учебновъзпитателната дейност (1974 - 1979).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1966 - 1984).
Годишни отчети за резултатите от учебната дейност и практическото обучение (1966 1981).
Учебни програми по специални предмети (1967 - 1975).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
АВТОТРАНСПОРТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 1310, 40 а. е., 1973 - 1981 г.
Създадено е през 1973 г. за подготовка на водачи на МПС и автомонтьори.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1978 - 1981).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1974 - 1976, 1979 1981), за професионалната подготовка на учениците (1973 - 1980).
Ревизионни бележки на контролни органи от проверки на организацията на учебновъзпитателната дейност (1975 - 1980).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 1346, 49 а. е., 1963 - 1982 г.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Създадено е през 1963 г. съгласно Заповед № I-11-а на МПК от 29 март 1963 г.
като Професионално техническо училище за ремонт на селскостопански машини - гр.
Провадия, Варненско. През 1968 г. се преобразува в Професионално училище по машиностроене - гр. Провадия, Варненско, а през 1972 г. прераства в Средно професионално
училище с 3-годишен курс на обучение.
Архивният фонд е частично запазен.
Заповед на висшестоящи органи за създаване на училището (1963).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1976 - 1982).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1971 - 1982).
Статистически сведения за броя и движението на учениците (1971 - 1982).
ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО СЕЛСКО
СТОПАНСТВО “АНГЕЛ ГЛАВЧЕВ” - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 1257, 74 а. е., 1959 - 1981 г.
Създадено е през 1959 г. като Зимно практическо училище за подготовка на
селскостопански работници - с. Стефан Караджа, Варненско, при 6-месечен срок на
обучение. От 1963 г. действа с наименование Практическо селскостопанско училище с. Стефан Караджа, Варненско, а през 1976 г. става Професионално техническо училище с 2-годишен курс на обучение.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1959 - 1967).
Отчети за учебно-възпитателната дейност и статистически сведения за броя и движението на ученическия състав (1961 - 1981).
Договори за интеграционни връзки с базови предприятия (1964 - 1976).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО СЕЛСКО
СТОПАНСТВО “ВАСИЛ КОЛАРОВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 656, 70 а. е., 1943 - 1973 г.
Продължава дейността на Девическата земеделска гимназия – гр. Провадия, Варненско. През 1952 г. се трансформира в Селскостопански техникум. От 1955 г. до 1960
г. съществува като техникум след средно образование. През 1965 г. се трансформира в
СПТУ и получава наименованието “Васил Коларов”. Училището е закрито през 1973
г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1943 - 1960).
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната работа (1953 - 1963, 1970 1973).
Книги с ревизионни бележки от проверки и наблюдения на контролни органи за организацията на учебно-възпитателната дейност (1953 - 1972).
МАШИННО-ТРАКТОРНО УЧИЛИЩЕ - СУВОРОВО
Ф. 697, 198 а. е., 1948 - 1979 г.
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Създадено е през 1946 г. като Комбайнерско училище - с. Суворово, Варненско, с
3- и 6-месечни курсове за подготовка на комбайнери. През 1959 г. е преустроено в
Държавно машинно-тракторно училище - с. Суворово, Варненско, с 2-годишен курс на
обучение по специалността “Тракторист-комбайнер”. Съгласно Заповед № Д-7 на МНП
от 1 юни 1968 г. се трансформира в СПТУ по механизация на селското стопанство.
Подготвя кадри по специалностите “Комбайнер”, “Тракторист-машинист” и “Шофьор-категория “С”.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1948 - 1976).
Ревизионни актове и бележки от проверки на контролни органи (1961 - 1978).
Програми за учебната дейност (1950 - 1976).
Информации за трудовото обучение и производствената практика (1961 - 1979).
Годишни отчети и доклади за резултатите от учебно-възпитателната дейност и професионалната подготовка на курсистите (1951 - 1979).
Доклади за проведените квалификационни изпити (1965 - 1979).

НАЧАЛНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВНИЕ
НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
95 фонда, 6174 а. е., 1847 - 1995 г.

Началните и основните училища дават общообразователни знания и обхващат
всички, подлежащи на задължително обучение деца, на възраст от 7 до 15 години.
Голяма част от училищата в системата на основното образование във Варненския регион са създадени след Освобождението и продължават дейността си и след 1944
г. Реорганизациите в образователната система след тази дата довеждат до редица
структурни промени. През 1950 г. някои от съществуващите дотогава начални училища и прогимназиалните училища се обединяват с гимназиалните, като се създават
единни средни училища. През 1957 г. единните училища се преструктурират в основни
училища и гимназии. Едновременно с основните, продължават да действат и начални
училища. Съществуващите начални и основни частни турски училища през 1947 г.
стават държавни малцинствени училища. Закрити са през 1959 г.
С последвалите промени в съдържанието на учебните програми от началото на
80-те години, във Варна и региона, започва изграждането на ЕСПУ, а от началото на
90-те години - СОУ. Новите структури обединяват основната и гимназиалната степен
на образование.
Поради посочените структурни промени и голямата миграция на населението от
селото към града през 60-те и 70-те години, част от училищата в системата на основното образование се закриват или обединяват, други се трансформират в училища с понисша или по-висша степен на обучение, а в по-големите селища, според нуждите, се
разкриват нови.
Архивните фондове са добре запазени.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. АВРЕН
Ф. 857, 73 а. е., 1944 - 1978 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ” - с. АКСАКОВО
Ф. 819, 62 а. е., 1935 - 1982 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. АРКОВНА
Ф. 847, 27 а. е., 1896 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО ПАТРЕВ” - с. АСПАРУХОВО
Ф. 900, 45 а. е., 1948 - 1982 г.
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 822, 56 а. е., 1955 - 1983 г.
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 822, 84 а. е., 1944 - 1983 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 837, 52 а. е., 1949 - 1985 г.
НАЧАЛНО ТУРСКО УЧИЛИЩЕ “НАЗЪМ ХИКМЕТ” - с. БЕНКОВСКИ
Ф. 838, 10 а. е., 1947 - 1959 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. БЕНКОВСКИ
Ф. 838, 25 а. е., 1943 - 1969 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. БЛИЗНАЦИ
Ф. 838, 29 а. е., 1885 - 1984 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. БЛЪСКОВО
Ф. 834, 102 а. е., 1893 - 1994 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 832, 73 а. е., 1948 - 1995 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. БОЛЯРЦИ
Ф. 835, 30 а. е., 1936 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТЪР БЕРОН” - с. БОРЯНА
Ф. 836, 9 а. е., 1896 - 1972 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. БОТЕВО
Ф. 916, 22 а. е., 1950 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. БОЯНА
Ф. 916, 23 а. е., 1950 - 1965 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. БРЕСТАК
Ф. 877, 36 а. е., 1937 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. БУЛАИР
Ф. 911, 16 а. е., 1941 - 1967 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. БЪРЗИЦА
Ф. 852, 11 а. е., 1905 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. БЯЛА (дн. гр.)
Ф. 862, 32 а. е., 1938 - 1966, 1976 - 1985 г.
БАЗОВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ВАРНА
Ф. 1019, 64 а. е., 1961 - 1981 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “АНГЕЛАРИЙ” - ВАРНА
Ф. 183, 85 а. е., 1944 - 1978 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕЙО ЯВОРОВ” - ВАРНА
Ф. 1085, 27 а. е., 1959 - 1978 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - ВАРНА
Ф. 224, 70 а. е., 1951 - 1978 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - ВАРНА
Ф. 1057, 37 а. е., 1969 - 1982 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - ВАРНА
Ф. 1261, 36 а. е., 1975 - 1982 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” - ВАРНА
Ф. 700, 109 а. е., 1953 - 1978 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” - ВАРНА
Ф. 1050, 26 а. е., 1946 - 1978 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР КОНДОВ” - ВАРНА
Ф. 1083, 95 а. е., 1953 - 1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” - ВАРНА
Ф. 1004, 129 а. е., 1958 - 1986 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” - ВАРНА
Ф. 1084, 52 а. е., 1963 - 1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ” - ВАРНА
Ф. 1051, 61 а. е., 1969 - 1993 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - ВАРНА
Ф. 1008, 85 а. е., 1958 - 1981 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН РИЛСКИ” - ВАРНА
Ф. 1046, 61 а. е., 1944 - 1981 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” - ВАРНА
Ф. 1011, 64 а. е., 1944 - 1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН НОЕВ” - ВАРНА
Ф. 182, 93 а. е., 1948 - 1981 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ВАРНА
Ф. 1047, 97 а. е., 1948 - 1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ” - ВАРНА
Ф. 181, 118 а. е., 1944 - 1993 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - ВАРНА
Ф. 1035, 69 а. е., 1961 - 1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МАКСИМ ГОРКИ” - ВАРНА
Ф. 1031, 74 а. е., 1963 - 1982 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ВАРНА
Ф. 1076, 97 а. е., 1959 - 1993 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО НАПЕТОВ” - ВАРНА
Ф. 1086, 81 а. е., 1962 - 1985 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА” - ВАРНА
Ф. 1059, 54 а. е., 1944 - 1978 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХАДЖИ ДИМИТЪР” - ВАРНА
Ф. 1048, 59 а. е., 1960 - 1979 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - ВАРНА
Ф. 1049, 68 а. е., 1944 - 1980 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ВАРНА
Ф. 1032, 39 а. е., 1950 - 1986 г.
ОСНОВНО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” - ВАРНА
Ф. 1012, 112 а. е., 1954 - 1993 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АНТОН СТРАШИМИРОВ” - ВАРНА
Ф. 1074, 38 а. е., 1964 - 1975 г.
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕО МИЛЕВ” - ВАРНА
Ф. 223, 66 а. е., 1945 - 1976 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ВАРНА
Ф. 688, 120 а. е., 1958 - 1992 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МОРИС ТОРЕЗ” - ВАРНА
Ф. 1075, 72 а. е., 1964 - 1985 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ДОБРЕВ - СТРАНДЖАТА” - ВАРНА
Ф. 1077, 58 а. е., 1944 - 1981 г.
РУСЕНСКО ОСНОВНО ОЗДРАВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЗДРАВЕЦ” - курортен
комплекс СВЕТИ КОНСТАНТИН - ВАРНА
Ф. 1467, 25 а. е., 1961 - 1995 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” - гара ВАСИЛ КОЛАРОВ
Ф. 842, 22 а. е., 1950 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” - с.
ВЕЛИЧКОВО
Ф. 826, 22 а. е., 1931 - 1969 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ВЕНЧАН
Ф. 827, 27 а. е., 1899 - 1971 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ВЕТРИНО
Ф. 306, 12 а. е., 1944 - 1957 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ВЕТРИНО
Ф. 306, 61 а. е., 1945 - 1979 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “РАДИ ПАТРОНСКИ” - с. ВОДИЦА
Ф. 821, 61 а. е., 1905 - 1983 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ВОЙВОДИНО
Ф. 665, 22 а. е., 1902 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. ВЪГЛЕН
Ф. 819, 30 а. е., 1897 - 1971 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ГЕНЕРАЛКАНТАРДЖИЕВО
Ф. 888, 12 а. е., 1944 - 1966 г.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ГЕНЕРАЛКИСЕЛОВО
Ф. 864, 34 а. е., 1939 - 1967 г.
ТУРСКО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ - с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 864, 10 а. е., 1944 - 1959 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 844, 31 а. е., 1898 - 1972 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ГОЛИЦА
Ф. 911, 13 а. е., 1954 - 1967 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. ГОЛЯМО
ДЕЛЧЕВО
Ф. 831, 2 а. е., 1939 - 1967 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТЪР БЕРОН” - с. ГОРИЦА
Ф. 862, 9 а. е., 1944 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ГОСПОДИНОВО
Ф. 862, 28 а. е., 1922 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 817, 34 а. е., 1884 - 1995 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 866, 21 а. е., 1934 - 1969 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 831, 37 а. е., 1920 - 1972 г.
ТУРСКО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МУСТАФА СУБХИ” - с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 831, 13 а. е., 1947 - 1959 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “НАНКО НЕДЕВ” - ДЕВНЯ
Ф. 816, 27 а. е., 1944 - 1962 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - ДЕВНЯ
Ф. 816, 21 а. е., 1901 - 1969 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ДЕВНЯ
Ф. 816, 57 а. е., 1897 - 1986 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ДЕВНЯ
Ф. 816, 23 а. е., 1946 - 1970 г.
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ДЕТЕЛИНА
Ф. 662, 12 а. е., 1953 - 1966 г.
НАРДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ДОБРИНА
Ф. 818, 27 а. е., 1903 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТДИЙ” - с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 839, 16 а. е., 1944 - 1968 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ДОБРОТИЧ
Ф. 917, 12 а. е., 1897 - 1972 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР БЛАГООЕВ” - с. ДОЛИЩЕ
Ф. 829, 27 а. е., 1896 - 1971 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК
(дн. гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 913, 26 а. е., 1954 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МУСТАФА СУБХИ” - с. ДРЪНДАР
Ф. 163, 7 а. е., 1945 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. ДЪБРАВИНО
Ф. 850, 17 а. е., 1896 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 830, 20 а. е., 1934 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 830, 5 а. е., 1957 - 1961 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ДЮЛИНО
Ф. 862, 31 а. е., 1926 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ЕЗЕРОВО
Ф. 823, 25 а. е., 1944 - 1974 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - с. ЕСЕНИЦА
Ф. 873, 19 а. е., 1923 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ЖИТНИЦА
Ф. 818, 46 а. е., 1945 - 1995 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” - с. ЗАСМЯНО
Ф. 821, 15 а. е., 1911 - 1968 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ЗВЪНЕЦ
Ф. 864, 15 а. е., 1925 - 1967 г.
ТУРСКО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙЪЛДЪЗ” - с. ЗВЪНЕЦ
Ф. 864, 10 а. е., 1930 - 1959 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ИГНАТИЕВО
Ф. 910, 26 а. е., 1896 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “РАЙНА КНЯГИНЯ” - с. ИЗГРЕВ
Ф. 163, 16 а. е., 1944 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. ИЗВОРСКО
Ф. 819, 16 а. е., 1897 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ИСКЪР
Ф. 891, 34 а. е., 1907 - 1971 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. КАЛИМАНЦИ
Ф. 163, 4 а. е., 1944 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” - с. КАЛОЯН
Ф. 873, 13 а. е., 1946 - 1968 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” - с. КАМЕН ДЯЛ
Ф. 830, 15 а. е., 1931 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. КАРАМАНИТЕ
Ф. 824, 21 а. е., 1949 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КИПРА
Ф. 816, 26 а. е., 1897 - 1972 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. КИТЕН
Ф. 834, 5 а. е., 1939 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. КИТКА
Ф. 835, 26 а. е., 1936 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. КИЧЕВО
Ф. 829, 33 а. е., 1896 - 1969 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ” - с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 829, 3 а. е., 1951 - 1956 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. КОМАРЕВО
Ф. 834, 58 а. е., 1948 - 1994 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. КОМУНАРИ
Ф. 830, 12 а. е., 1944 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с.
КОНСТАНТИНОВО
Ф. 828, 18 а. е., 1944 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КОШУТА
Ф. 862, 5 а. е., 1956 - 1961 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КРАСИМИР
Ф. 830, 11 а. е., 1956 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. КРУМОВО
Ф. 821, 14 а. е., 1950 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КРУША
Ф. 913, 9 а. е., 1953 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ЛЕВСКИ
Ф. 320, 36 а. е., 1944 - 1961 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МИТКО ПАЛАУЗОВ” - с. ЛОПУШНА
Ф. 833, 19 а. е., 1951 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - с. ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО
Ф. 845, 35 а. е., 1944 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” - с.
МАНАСТИР
Ф. 820, 40 а. е., 1944 - 1994 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЗЪМ ХИКМЕТ” - с. МЕДОВЕЦ
Ф. 893, 30 а. е., 1847 - 1983 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 877, 61 а. е., 1896 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. МИХАЛИЧ
Ф. 917, 17 а. е., 1896 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 827, 47 а. е., 1944 - 1984 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. МОМЧИЛОВО
Ф. 306, 7 а. е., 1906 - 1967 г.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - с. НЕВША
Ф. 865, 55 а. е., 1944 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. НЕНОВО
Ф. 840, 13 а. е., 1897 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” - с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. 306, 20 а. е., 1943 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 163, 50 а. е., 1944 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. НОВА ШИПКА
Ф. 866, 25 а. е., 1898 - 1967 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 916, 19 а. е., 1944 - 1967 г.
ТУРСКО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “НАЗЪМ ХИКМЕТ” - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 916, 9 а. е., 1953 - 1959 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ОВЧАГА
Ф. 840, 19 а. е., 1898 - 1969 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. ОСЕНОВО
Ф. 829, 16 а. е., 1901 - 1966 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ПАДИНА
Ф. 850, 24 а. е., 1935 - 1965 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 847, 27 а. е., 1939 - 1970 г.
ТУРСКО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛИ ЯМУРПОВ” - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 847, 3 а. е., 1946 - 1959 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 306, 27 а. е., 1903 - 1972 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ПОЛЯЦИТЕ
Ф. 902, 15 а. е., 1944 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - с. ПОПОВИЧ
Ф. 862, 10 а. е., 1922 - 1972 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТЪР БЕРОН” - с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 838, 29 а. е., 1897 - 1966 г.
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 1486, 30 а. е., 1964 - 1995 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “МИТКО ПАЛАУЗОВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 1162, 41 а. е., 1960 - 1979 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ПЧЕЛНИК
Ф. 936, 28 а. е., 1947 - 1967 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. РАВНА
Ф. 840, 13 а. е., 1896 - 1968 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТЪР БЕРОН” - с. РАВНА ГОРА
Ф. 835, 37 а. е., 1938 - 1972 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА” - с. РАЗДЕЛНА
Ф. 889, 29 а. е., 1944 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ТЕФИК ФИКРЕТ” - с. РОЯК
Ф. 830, 8 а. е., 1948 - 1960 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. РУДНИК
Ф. 662, 27 а. е., 1944 - 1968 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. САВА
Ф. 830, 11 а. е., 1947 - 1966 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. СИНДЕЛ
Ф. 850, 43 а. е., 1949 - 1984 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” - с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 925, 73 а. е., 1944 - 1995 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. СЛАДКА ВОДА
Ф. 836, 3 а. е., 1910 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 819, 16 а. е., 1896 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. СНЕЖИНА
Ф. 817, 32 а. е., 1897 - 1990 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” - с. СОЛНИК
Ф. 906, 37 а. е., 1948 - 1968 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. СРЕДНО СЕЛО
Ф. 306, 14 а. е., 1956 - 1966 г.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. СТАРО
ОРЯХОВО
Ф. 662, 31 а. е., 1897 - 1969 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. СТАРОСЕЛЕЦ
Ф. 306, 10 а. е., 1911 - 1967 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - с. СТЕФАН
КАРАДЖА
Ф. 844, 24 а. е., 1922 - 1968 г.
ТУРСКО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЗЪМ ХИКМЕТ” - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 844, 7 а. е., 1946 - 1959 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. СТРАХИЛ
Ф. 864, 10 а. е., 1914 - 1967 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. СТРАШИМИРОВО
Ф. 822, 19 а. е., 1945 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. СУВОРОВО (дн. гр.)
Ф. 340, 18 а. е., 1944 - 1960 г.
ТУРСКО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХЮСЕИН МУТКОВ” - с. СУВОРОВО (дн.
гр.)
Ф. 341, 21 а. е., 1947 - 1959 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТЪР БЕРОН” - с. СУЛТАНЦИ (дн. с.
ЦАРЕВЦИ)
Ф. 850, 39 а. е., 1900 - 1968 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ТРЪСТИКОВО
Ф. 841, 23 а. е., 1944 - 1966 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ТУТРАКАНЦИ
Ф. 842, 32 а. е., 1903 - 1968 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” - с. ХРАБРОВО
Ф. 834, 18 а. е., 1950 - 1966 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ЦОНЕВО
Ф. 826, 46 а. е., 1930 - 1984 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ЧАЙКА
Ф. 842, 13 а. е., 1861 - 1968 г.
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН РИЛСКИ” - с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 824, 24 а. е., 1950 - 1966 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “РАШКО БЛЪСКОВ” - с. ЧЕРКОВНА
Ф. 840, 46 а. е., 1849 - 1995 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ЧЕРНЕВО
Ф. 825, 67 а. е., 1944 - 1984 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ЧЕРНООК
Ф. 817, 31 а. е., 1915 - 1970 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ШКОРПИЛОВЦИ
Ф. 662, 3 а. е., 1935 - 1966 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ЩИПСКО
Ф. 665, 36 а. е., 1944 - 1980 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ЮНЕЦ
Ф. 662, 5 а. е., 1930 - 1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ЯВОРОВО
Ф. 831, 37 а. е., 1945 - 1972 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - с. ЯГНИЛО
Ф. 837, 23 а. е., 1903 - 1967 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТЪР БЕРОН” - с. ЯРЕБИЧНА
Ф. 819, 14 а. е., 1896 - 1972 г.

Протоколи от заседания на педагогическите съвети.
Годишни отчети за резултатите от учебно-възпитателната дейност.
Ревизионни бележки на контролни органи за организация на учебния процес.
Албуми със снимки от учебни и извънкласни занятия.
Летописни книги.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ
ЦЕНТРАЛЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - филиал ВАРНА
Ф. 1381, 80 а. е., 1979 - 1984 г.

Създаден е през 1979 г. съгласно Заповед № 1617 от 5 окт. 1979 г. на Министерството на машиностроенето. Предмет на дейност: научноизследователска, развойна и
инженерно-внедрителска работа в областта на термообработката, защитните покрития, контролна и регулираща апаратура за специализирано оборудване.

320

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и кореспонденция с висшестоящи органи за научноизследователската и развойната дейност (1979 - 1984).
Заповеди на директора по дейността (1982 - 1984).
Протоколи заседания на СС и Научно-техническия съвет (1980 - 984).
Годишни отчети за научноизследователската и развойната дейност (1982 - 1984).
Годишни счетоводни отчети (1980 - 1984).
КОМПЛЕКСЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ
ИНСТИТУТ - ДЕВНЯ
Ф. 1347, 81 а. е., 1964 - 1981 г.
Създаден е през 1964 г. като База за техническо развитие по содово, хлорно и
други неорганични производства към Държавния завод за сода “Карл Маркс” - гр.
Девня. С Решение № 386 на МС от 1 ноем. 1975 г. филиалът прераства в Комплексен
научноизследователски и проектантски институт към ДСО “Девня” - гр. Девня. Предмет на дейност: научноизследователска и проектантска работа в областта на производството на сода, хлор, поливинилхлорид и сложни торове.
Архивният фонд е добре запазен.
Решения и заповеди на висшестоящи органи за структурни промени в института (1971
- 1975), окръжни и заповеди по дейността (1969 - 1981).
Доклади, обзори, информации и анализи за дейността (1965 - 1981).
Заповеди на директора по дейността (1976 - 1981).
Протоколи от заседания на Техническия съвет (1970 - 1981).
Научни разработки на теми (1968 - 1980).
Годишни отчети за дейността на института (1976 - 1980).
Програми и протоколи от международни срещи и съвещания (1977 - 1981).
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕН КОМБИНАТ ЗА БОРБА СЪС СВЛАЧИЩАТА И
АБРАЗИЯТА - ВАРНА
Ф.1363, 103 а. е., 1981 - 1995 г.
Създаден е съгласно РМС № 55 от 1980 г. Съгласно Указ № 56 на Държавния
съвет от 15 юни 1989 г. комбинатът се регистрира във Варненския окръжен съд като
ДФ “Геозащита” - Варна, която от 5 септ. 1991 г. се преобразува в “Геозащита” ЕООД
- Варна. Със Заповед № РД - ТД - 81 на Министерството на териториалното развитие и
строителството от 25 ноем. 1993 г., “Геозащита” ЕООД - Варна се разделя на три самостоятелни ЕООД-та във Варна, гр. Плевен и гр. Перник. Предмет на дейност: научноизследователска, проекто-конструкторска, строителна и експлоатационна работа в
областта на борбата със свлачищата и абразията.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди на висшестоящи органи за дейността на комбината (1981 - 1983).
Съдебни решения за регистрация и пререгистрация на комбината (1989 - 1994).
Доклади и информации до висшестоящи органи за дейността на комбината (1981 1983).
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Протоколи от заседания на СС (1981 - 1989), УС (1989 - 1991), Технико-икономическия съвет (1981 - 1993), Научния съвет (1981 - 1983, 1986 - 1990) и от събрания на пълномощниците (1988 - 1991).
Заповеди на директора по дейността на комбината (1981 - 1983).
Отчети, информации и справки за научната и превантивно-анализаторската дейност
(1982 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1981 - 1995).
СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ВОДЕН ТРАНСПОРТ” - ИНСТИТУТ ПО
ВОДЕН ТРАНСПОРТ - ВАРНА
Ф. 1234, 302 а. е., 1971 - 1983 г.
Създаден е на 1 ян. 1971 г. съгласно ПМС № 27 от 1970 г. като Център за научноизследователска дейност към ДСО “Воден транспорт”- Варна. С ПМС № 45 от 3 юни
1974 г. се преименува в Институт по воден транспорт към СО “Воден транспорт” –
Варна. От 1989 г., след ликвидиране на СО “Воден транспорт” - Варна, Институтът по
воден транспорт - Варна е на пряко подчинение на Министерството на транспорта.
Предмет на дейност: научноизследователска и развойна работа в областта на ефективно използване на флота и пристанищата, повишаване на безопасността на корабоплаването, предпазване на морето от замърсяване.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на СС (1975 - 1983), Научно-техническия съвет и програмноцелевите съвети (1971 - 1983).
Годишни отчети за научноизследователската и развойната дейност (1971 - 1983).
Научни разработки на теми (1973 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1971 - 1983).
ИНСТИТУТ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ - ВАРНА
Ф. 1099, 583 а. е., 1962 - 1995 г.

Създаден е съгласно ПМС № 22 от 1962 г. като Научноизследователски проектоконструкторски институт - Варна. През 1971 г. се преобразува в Център за научноизследователска и развойна дейност по корабостроене - Варна. През 1974 г. приема наименованието Институт по корабостроене - Варна.
Институтът е поделение на ДСО “Корабостроене” - Варна. След ликвидацията на
обединението се преобразува в “Институт по корабостроене” ЕООД - Варна. Със Заповед № РД-17-86 на Министерството на промишлеността от 4 юни 1995 г. институтът се
закрива, като дейността му се поема от Дирекция “Изследване и проектиране на кораби при Варненска корабостроителница - ЕАД. Предмет на дейност: научноизследователска, развойна, проектантска и внедрителска работа в областта на корабостроенето.
Архивният фонд е добре запазен.
Решения и заповеди от висшестоящи органи за дейността на института (1962 1986,1995).
Кореспонденция, докладни записки и изложения до висшестоящи органи дейността на
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
института (1965 - 1980).
Протоколи от заседания на СС (1980 - 1991), Техническия и Научно-техническия съвет
(1962 - 1987) и Съвета по стандартизация (1970 - 1974).
Заповеди на директора по дейността (1967 - 1990).
Годишни доклади за дейността на института (1963 - 1989).
Кореспонденция и доклади за изграждане на експериментална база по корабна хидродинамика (1968 - 1973).
Доклади за научно-техническото сътрудничество със сродни институти от страната и
чужбина (1963 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1962 - 1990).
ИНСТИТУТ ЗА МОРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОКЕАНОЛОГИЯ ПРИ
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - ВАРНА
Ф. 1216, 68 а. е., 1973 - 1977 г.
Създаден е на 1 юли 1973 г., съгласно РМС № 132 от 22 юни 1973 г. Институтът е
в състава на БАН, на Единния център на науките за земята. Предмет на дейност: изследване на физиката, химията, биологията, хидрологията и геоморфологията на морското дъно и на крайбрежната зона.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, заповеди и решения от висшестоящи органи за създаването и дейността на института (1973 - 1977).
Заповеди на директора по дейността (1973 - 1977).
Годишни отчетни доклади за научноизследователската дейност (1973 - 1977).
Протоколи от заседания на ДС (1974 - 1977) и Научния съвет (1974 - 1977).
Научни разработки на теми (1973 - 1977).
Кореспонденция, информации и доклади за научното сътрудничество със сродни институти в чужбина (1973 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1976).
ИХТИОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Ф. 149, 550 а. е., 1944 - 1989 г.

Създадена е през 1932 г. в гр. Созопол. През 1949 г. се премества във Варна. През
1954 г. съгласно ПМС № 13 от 22 ян. 1954 г. се обединява с Морска биологична станция
с аквариум - Варна и Институт за сладководна риба - гр. София. Приема наименованието Научноизследователски институт по рибно стопанство и океанография - Варна.
През 1971 г. се разделя на два филиала - Филиал за океанографски изследвания и
Филиал за суровинни ресурси към Центъра за научноизследователска и развойна дейност при ДСО “Рибно стопанство” - гр. Бургас. От 1 юли 1973 г. се преобразува в
Институт по рибни ресурси - Варна. Предмет на дейност: хидроложки, хидробиоложки
и ихтиологични изследвания, научни изследвания по рибовъдство и рибно стопанство.
Архивният фонд е добре запазен.
Писма, окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на станцията (1946 - 1989).
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Доклади и информации до висшестоящи органи за дейността на станцията (1950 1989).
Наредби и правилници за устройството и дейността (1955, 1958, 1967, 1975, 1980,
1988).
Протоколи от годишни отчетни сесии (1955 - 1967) и от заседания на Научния съвет
(1954 - 1958, 1964 - 1984) и СС (1981 - 1989).
Годишни отчети за научноизследователската дейност (1946 - 1985).
Кореспонденция със сродни институти от страната и чужбина по научната дейност
(1945 - 1984).
Резюмета на доклади и отчети от международни сесии, конференции и спогодби (1946,
1958 - 1983).
Научни доклади, концепции, анализи и прогнози за улова на риба (1952 - 1980).
Проектосметна документация за строителство и преустройство на станцията (1956 1961, 1976 - 1977).
Рейсови заповеди и отчети от научни експедиции (1954 - 1957,1970 - 1989).
Годишни счетоводни отчети (1954 - 1989).
ИНСТИТУТ ПО ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ - ДЕВНЯ
Ф. 1205, 181 а. е., 1972 - 1982 г.

Създаден е съгласно РМС № 217 от 8 юни 1972 г. като Център за научноизследователска, развойна и проектантска дейност за химическо машиностроене със седалище в гр. Девня. Съгласно ПМС № 45 от 3 юни 1974 г. се преобразува в Институт по
химическо машиностроене - гр. Девня. Предмет на дейност: научноизследователска и
проектантска работа в областта на химическото машиностроене.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, заповеди и разделителни протоколи за структурни промени (1972 1976).
Окръжни, заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на института (1972
- 1982).
Заповеди на директора по дейността (1972 - 1982).
Протоколи от заседания на Научно-техническия съвет (1972 - 1982).
Доклади и информации по дейността (1972 - 1979).
Годишни отчети за дейността на института (1972 - 1982).
Научно-технически разработки на теми (1972 - 1982).
Протоколи и паметни записки от международни съвещания и симпозиуми (1973 - 1976).
Годишни счетоводни отчети (1972 - 1982).
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ЗА
НАРОДНО СТОПАНСТВО “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - ВАРНА
Ф. 1219, 110 а. е., 1965 - 1993 г.
Създаден е на 1 февр. 1965 г., съгласно Решение № Д-2 на МНП от 6 февр. 1965 г.,
като самостоятелна юридическа личност към ВИНС “Д. Благоев” - Варна. Предмет на
дейност: научноизследователска работа в областта на икономиката. Във връзка със
Закона за академичната автономия на висшите учебни заведения (ДВ, бр.10/1990 г.) и

324
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съгласно решение на Академичния съвет, секторът прекратява юридическата си самостоятелност и от началото на 1994 г. ликвидира към ВИНС “Д. Благоев” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, решения и заповеди от висшестоящи органи за дейността на научния сектор
(1969 - 1989).
Протоколи от заседания на СС (1969 - 1971) и Научния съвет (1969 - 1993).
Годишни отчети за научноизследователската дейност (1971 - 1983).
Научни разработки на теми (1978 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1965 - 1992).
ИНСТИТУТ ПО КОРАБНА ХИДРОДИНАМИКА - ВАРНА
Ф. 1368, 72 а. е., 1977 - 1980 г.

Създаден е на 1 юли 1977 г. съгласно РМС № 58 от 15 юни 1977 г. Предмет на
дейност: извършване на научни хидродинамични изследвания и изпитания с приложен
и фундаментален характер в областта на корабостроенето и водния транспорт.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждане за създаване на института (1977).
Заповеди на директора по дейността (1977, 1980).
Протоколи от заседания на Научния съвет (1977 - 1980) и Програмния съвет (1977 1980).
Доклади и информации за дейността (1977 - 1980).
Годишни отчети за научноизследователската дейност (1977 - 1980).
Годишни счетоводни отчети (1977 - 1980).
СЪЮЗ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ВАРНА
Ф. 601, 567 а. е., 1949 - 1987 г.

Продължава дейността на създаденото през 1908 г. Инженерно-архитектно дружество - Варна. През 1949 г., след учредителния конгрес на Научно-техническите съюзи на 8 май 1949 г., се провежда учредително събрание на Варненското научно-техническо дружество. След Втория конгрес на НТС от 17 март 1953 г. се преименува в
Съюз на научно-техническите дружества с окръжно и градско ръководство. През 1957
г. се преобразува в Окръжен съвет на НТС с 12 отраслови окръжни ръководства.
Предмет на дейност: внедрителска, популяризаторска и информационна работа в областта на науката и техниката.
Архивният фонд е добре запазен.
Учредителен протокол и списък на членовете - учредители (1949).
Окръжни, заповеди и решения от висшестоящи органи за дейността на съюза (1949 1983).
Протоколи и доклади от годишни отчетни събрания и конференции (1949 - 1980) и
пленуми (1949 - 1980).
Годишни отчети и информации за дейността на съюза (1949 - 1983).
Протоколи и доклади от научни конференции (1951 - 1982).
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Доклад за 75-годишнината на НТС (1983).
Годишни счетоводни отчети (1977 - 1983).
ОКРЪЖНИ РЪКОВОДСТВА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО
ОТРАСЛИ
12 фонда, 197 а. е., 1958 - 1976 г.
Създадени са съгласно решение на Третия конгрес на НТС, проведен на 16 май
1957 г. Предмет на дейност: внедрителска, популяризаторска и информационна работа
в областта на съответния отрасъл. Прекратяват дейността си на 1 ян. 1977 г.
Архивните фондове са частично запазени.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ВОДНО ДЕЛО - ВАРНА
Ф. 1111, 11 а. е., 1964 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА
Ф. 1101, 9 а. е., 1958 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС НА ИКОНОМИСТИТЕ - ВАРНА
Ф. 1106, 35 а. е., 1964 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ЛЕСОТЕХНИКА - ВАРНА
Ф. 1109, 10 а. е., 1958 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ - ВАРНА
Ф. 1100, 11 а. е., 1959 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И
МЕТАЛУРГИЯ - ВАРНА
Ф. 1108, 11 а. е., 1958 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ВАРНА
Ф. 1103, 13 а. е., 1958 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО СТРОИТЕЛСТВО - ВАРНА
Ф. 1107, 35 а. е., 1958 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО - ВАРНА
Ф. 1104, 12 а. е., 1958 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ТРАНСПОРТ - ВАРНА
Ф. 1110, 21 а. е., 1960 - 1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
- ВАРНА
Ф. 1105, 21 а. е., 1958 - 1976 г.
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ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НТС ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
- ВАРНА
Ф. 1102, 8 а. е., 1961 - 1975 г.

Протоколи от заседания на бюрата - Ф. 1100 (1960 - 1973), Ф. 1101 (1959 - 1967), Ф.
1104 (1965 - 1971), Ф. 1105 (1958 - 1976), Ф. 1106 (1965 - 1976), Ф. 1107 (1959 - 1976), Ф.
1108 (1958 - 1974), Ф. 1110 (1965 - 1967), Ф. 1111 (1965, 1968).
Протоколи и доклади от отчетно-изборни конференции - Ф. 1100 (1960 - 1976), Ф. 1101
(1967), Ф. 1102 (1965 - 1975), Ф. 1103 (1969, 1972), Ф. 1104 (1958 - 1965), Ф. 1105 (1967,
1969), Ф. 1106 (1975, 1976), Ф. 1107 (1969 - 1971), Ф. 1108 (1960 - 1974), Ф. 1109 (1958 1971), Ф. 1110 (1969), Ф. 1111 (1967).
Планове, отчети и информации по дейността - Ф. 1100 (1959 - 1976), Ф. 1101 (1958 1976), Ф. 1103 (1960 - 1975), Ф. 1104 (1958 - 1976), Ф. 1105 (1965 - 1976), Ф. 1106 (1964 1976), Ф. 1107 (1958 - 1976), Ф. 1108 (1958 - 1976), Ф. 1109 (1958 - 1976), Ф. 1110 (1973), Ф.
1111 (1966 - 1976).
Научни доклади - Ф. 1100 (1966, 1971, 1972), Ф. 1101 (1963, 1976), Ф. 1102 (1961, 1972,
1973), Ф. 1103 (1958), Ф. 1105 (1975), Ф. 1107 (1958 - 1976), Ф. 1108 (1958 - 1968), Ф. 1110
(1975), Ф. 1111 (1967).
Бюджети - Ф. 1100 (1968 - 1976), Ф1101 (1969 - 1976), Ф. 1102 (1969 - 1975), Ф. 1103
(1967 - 1976), Ф. 1104 (1966 - 1975), Ф. 1105 (1966 - 1976), Ф. 1106 (1967 - 1976), Ф. 1107
(1966 - 1976), Ф. 1108 (1968 - 1976), Ф. 1109 (1968 - 1976), Ф. 1110 (1966 - 1975), Ф. 1111
(1968 - 1976).

КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
РАДИО-ВАРНА
Ф. 689, 1181 а. е., 1945 - 1984 г.

Продължава дейността на създаденото през 1936 г. Радио - Варна. С наименование Районна радиостанция - Варна, съществува от 1965 г. През 1973 г. се обединява с
новооткритото телевизионно студио в РТЦ - Варна. С Решение № 206 на МС от 31 дек.
1976 г. става разделянето на последния и регламентира съществуването на Районна
радиостанция - Варна и Телевизионен център - Варна, като самостоятелни информационни звена.
На 1 март 1984 г. те отново се обединяват в РТЦ - Варна, а през 1990 г. се разделят.
Архивният фонд е частично запазен.
Наредби, указания и инструкции от висшестоящи органи, регламентиращи дейността
и структурните преобразувания в РТЦ - Варна (1945 - 1982).
Протоколи от заседания на редколегията (1958 - 1977), на Програмния съвет (1957 1969) и на административното ръководство (1973 - 1982).
Доклади, изложения и анализи за дейността на РТЦ - Варна (1962 - 1983).
Сценарии на излъчени радиопредавания и осведомителни бюлетини (1952 - 1984).
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ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА
Ф. 1370, 153 а. е., 1975 - 1984 г.

Създаден е през 1972 г. като телевизионно студио. През 1973 г. се обединява с
Районна радиостанция - Варна в РТЦ - Варна. Съгласно Решение № 206 на МС от 31
дек. 1976 г. за разделянето на РТЦ - Варна отново се обособява като самостоятелно
звено, поделение на Българска телевизия, с наименование Телевизионен център - Варна. Предмет на дейност: излъчва информационни, публицистични и научнопопулярни
предавания и рубрики за периметъра на Варненски, Толбухински (дн. Добрички), Шуменски и Бургаски окръг.
Съгласно Решение № 6 на МС от 14 апр. 1983 г., от 1 март 1984 г. Телевизионен
център - Варна и Радио - Варна отново се обединяват в РТЦ - Варна, под ведомството
на Комитета за телевизия и радио. През 1990 г., съгласно Решение на Народното събрание за преструктурирането на Комитета за телевизия и радио в отделни институции Българска телевизия и Българско радио, РТЦ - Варна отново се разделя на Телевизионен център - Варна и Радио - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания, указания, наредби и заповеди от висшестоящи органи за регламентиране на дейността на центъра (1975 - 1985).
Статут и организационна структура на център (1977, 1981, 1989).
Протоколи от заседания на административното ръководство (1978 - 1990) и ДС (1984
- 1990).
Докладни записки и кореспонденция с Комитета за телевизия и радио и Българска
телевизия за организационната и административно-стопанската дейност (1977 - 1990).
Отчети, информации, сведения и оценки за дейността на центъра (1977 - 1990).
Сценарии на излъчени информационни, публицистични и научнопопулярни предавания (1977 - 1989).
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА
Ф. 1377, 189 а. е., 1984 - 1990 г.

Съгласно РМС № 6 от 14 апр. 1983 г. е утвърдена нова структура на Комитета за
радио и телевизия. От 1 апр. 1984 г. започва дейността на Радио-телевизионен център Варна.
Преустановява дейността си през апр. 1990 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на центъра (1984 - 1985).
Протоколи от заседания на ДС (1984 - 1990).
Осведомителни бюлетини и репортажи от дейността на центъра (1984 - 1989).
Филмови репортажи и сценарии от програмната дейност на центъра (1984 - 1990).
Годишни счетоводни отчети (1985 - 1989).
НАРОДЕН ТЕАТЪР “СТОЯН БЪЧВАРОВ” - ВАРНА
Ф. 513, 387 а. е., 1945 - 1992 г.
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Продължава дейността на създадения през 1921 г. Общински театър - Варна.
Съгласно ПМС № 35 от 1964 г. се преименува на Драматичен театър “Стоян Бъчваров” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, наредби и инструкции от висшестоящи органи за организацията и административната дейност на театъра (1945 - 1979).
Протоколи от заседания на: ДС (1960 - 1990), ХС (1958 - 1990) и Режисьорския съвет
(1970 - 1985).
Доклади, отчети и информации на ръководството за творческата дейност (1952 - 1989).
Лични досиета на актьори и режисьори (1950 - 1992).
Годишни счетоводни отчети (1953 - 1978).
Юбилеен сборник (1971).
НАРОДНА ОПЕРА - ВАРНА
Ф. 491, 215 а. е., 1947 - 1981 г.

Създадена е през 1947 г.
На варненска оперна сцена започват кариерата си бележити оперни творци, завоювали международен авторитет и признание - Никола Николов, Александрина Милчева, Благовеста Карнобатлова и Мария Бохачек.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на ХС (1951 - 1955, 1973 - 1979) и ДС (1968 - 1972).
Годишни отчети за дейността на оперния театър (1958 - 1962, 1976 - 1979).
Сведения и справки за спектаклите, поставени на варненска сцена (1954 - 1978).
Репертоарни планове (1952 - 1976) и афиши от представления (1952 - 1981).
Артистични досиета на оперни и балетни солисти, режисьори и диригенти (1947 1981).
Снимки на артистичния състав и на солисти, по време на сценични изяви (1950 - 1975).
Кореспонденция с висшестоящи органи за осъществяване на гастроли в страната и
чужбина и гостуване на чуждестранни оперни състави и солисти във Варна (1968 - 1978).
НАРОДЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА
Ф. 615, 110 а. е., 1953 - 1984 г.

Създаден е през 1952 г. От 1970 г. е Държавен куклен театър - Варна.
Инициатор и домакин е на Международния фестивал на куклената пиеса “Златният делфин”.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ХС (1956 - 1975).
Информации и отчети за творческата дейност на театъра (1969 - 1982).
Репертоарни планове (1953 - 1981) и афиши на постановки (1955 - 1959).
Статут на Международния фестивал “Златният делфин” (1975).
Кореспонденция с български и чуждестранни куклени театри за участието им във
фестивала “Златният делфин” (1972 - 1984), програми на ежегодните издания на фестивала,
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доклади за откриването му и интервюта с участници (1975 - 1984).
ГРУПОВ ФОНД “ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ” - ВАРНА
Ф. 506, 248 а. е., 1946 - 1984 г.

Държавен симфоничен оркестър - Варна започва своята дейност на 1 окт. 1944 г.
като оркестър при Радио - Варна. През 1954 г. се открива Окръжно концертно бюро Варна, което през 1961 г. се преименува в Българска концертна дирекция - представителство - Варна. От 1 ян. 1970 г. двата културни института образуват Държавна филхармония - Варна.
Груповият фонд включва следните фондообразуватели:
Държавен симфоничен оркестър - Варна (1946 - 1969);
Българска концертна дирекция - представителство - Варна (1954 - 1964);
Държавна филхармония - Варна (1971 - 1984).
Предмет на дейност: организиране на музикално-артистични прояви на територията на Варненски окръг.
Архивният фонд е добре запазен.
РМС за създаване на Главна дирекция “Българска музика” и Държавна филхармония Варна (1969).
Правилници за устройството и дейността на филхармонията (1971, 1978).
Протоколи от заседания на ХС (1947 - 1956, 1970 - 1984) и ДС (1970 - 1984).
Годишни отчети за концертната дейност (1960 - 1984).
Книга за впечатления от творческите изяви на симфоничния оркестър (1957 - 1973).
Регистър на изнесените спектакли и концерти, организирани от филхармонията (1971
- 1975).
Програми, бюлетини и албуми със снимки на организатори и участници в Международния балетен конкурс във Варна (1970 - 1980) и Фестивала “Варненско лято” (1974 1984).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БЮРО ЕСТРАДА” - ВАРНА
Ф. 942, 126 а. е., 1960 - 1984 г.

Създадено е съгласно Решение № 138 на МС от 10 юни 1960 г. като представителство на ДСП “Бюро естрада” - гр. София.
Съгласно Заповед № 5454 на Министерството на вътрешната търговия от 5 окт.
1962 г., представителството прераства в Клон - ДСП “Бюро естрада” - Варна.
Предмет на дейност: организиране на музикално-естрадни изяви в заведенията
за обществено хранене във Варненски, Толбухински (дн. Добрички) и Шуменски окръг.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции и заповеди от висшестоящи органи по административни и финансови въпроси (1962 - 1978).
Протоколи от заседания на ХС (1962 - 1968).
Доклади и информации за дейността на предприятието (1963 - 1978).
Договори с висшестоящи органи и сродни предприятия за организиране на музикални
мероприятия (1969 - 1982).
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Албум със снимки на музикални изпълнители от участието им в прегледи, фестивали и
програми (1964 - 1968).
Годишни счетоводни отчети (1962 - 1984).
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ “КИНЕФИКАЦИЯ” - ВАРНА
Ф. 387, 227 а. е., 1953 - 1977 г.

Създадено е през 1953 г. Обединява и ръководи четири околийски управления
“Кинефикация” в градовете Варна, Провадия, Толбухин (дн. Добрич) и Балчик. Предмет на дейност: кинообслужване на всички селища в окръга и културно-просветна
дейност. Участва в организирането на кинолектории, кинопрегледи и фестивали.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, разпореждания и указания от висшестоящи органи за кинообслужването (1953 - 1977), одържавяването на киносалоните в окръга (1953, 1954) и разкриването
на нови киносалони (1955 - 1959).
Правилници за устройство и организация на дейността на управлението (1953, 1969,
1973).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1967 - 1975).
Доклади от отчетни събрания и конференции (1953 - 1977).
Справки, сведения и текущи отчети за проведените национални прегледи за най добро кинообслужване (1953 - 1973).
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ФОТОГРАФИЯ” - ВАРНА
Ф. 616, 155 а. е., 1949 - 1995 г.

Създадено е през 1949 г. с цел фотообслужване на населението, държавните и
обществените организации. През 1951 г. се преименува в ДП “Българска фотография”
- клон - Варна.
През 1990 и 1991 г. осъществява дейността си под наименование ДФ “Българска
фотография” - поделение Варна, след което се преструктурира в акционерно дружество. Прекратява дейността си през 1999 г. и с Решение № 5336 на Варненския окръжен
съд от 16 февр. 1999 г. е заличено от регистъра на търговските дружества.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания от висшестоящи органи за дейността, преструктурирането и промените в наименованието на предприятието (1956 - 1995).
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1960 - 1981).
Протоколи от заседания на Производствения комитет (1965 - 1967) и СС (1970 - 1976,
1991).
Годишни отчети, рапорти и обзори за дейността на предприятието (1955 - 1995).
Договори с държавни предприятия, обществени организации и частни лица за фотозаснемане и фотореклама (1949 - 1956).
Сведения за фотостудията във Варненски окръг (1979 - 1989).
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН КЛУБ НА КИНО- И ФОТОЛЮБИТЕЛИТЕ - ВАРНА
Ф. 1166, 57 а. е., 1960 - 1981 г.
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Учреден е през 1956 г. под ръководството на ДП “Българска фотография” - гр.
София. Предмет на дейност: масовизиране и популяризиране на фотографското дело.
През 1960 г. към клуба се създава секция по кинодело и се преименува в Клуб на кинои фотолюбителите - Варна. Многобройни са участията му в традиционни фотоизложби, национални и международни конкурси и прегледи на любителски филми. Преустановява дейността си през 1988 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилник за устройството и дейността на клуба (1967).
Протоколи и доклади от годишни отчетно-изборни събрания (1960 - 1980).
Протоколи от заседания на клубното ръководство (1960 - 1970).
Информационни бюлетини за дейността и постиженията на клуба (1965 - 1970) и
отзиви в печата за националните и международните му изяви (1966 - 1981).
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ “ГЕОРГИ
КИРКОВ” - ОКРЪЖЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 1151, 275 а. е., 1972 - 1990 г.
Създадено е през 1972 г. Предмет на дейност: разпространение на знания във
всички области на обществено-научния живот чрез различни форми на лекционна пропаганда.
На основание промените в административно-териториалното деление на страната от 1986 г., с което се ликвидират окръзите, окръжният съвет на дружеството е
трансформиран в общински съвет. Прекратява дейността си през 1990 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Инструкции, указания и насоки от висшестоящи органи за дейността на дружеството
(1972 - 1990).
Протоколи от учредителни събрания на окръжния и градските съвети на дружеството
в окръга (1972), от заседания на бюрото на окръжния съвет на дружеството (1973 - 1989).
Доклади от годишни отчетно-изборни събрания на окръжното и градското ръководство на дружествата (1972 - 1986).
Оперативни информации и годишни цифрови отчети за проведената лекционна пропаганда в окръга (1972 - 1987).
ДВОРЕЦ НА СПОРТА И КУЛТУРАТА - ВАРНА
Ф. 1287, 101 а. е., 1969 - 1992 г.

Създаден е през 1968 г. Организатор и домакин е на множество национални и
международни спортни и културно-развлекателни мероприятия, осъществява конгресно-конферентна и рекламно-търговска дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за устройството (1969, 1980) и за дейността (1979, 1989).
Отчети и информации на директора за дейността (1980 - 1992).
Договори с български и чуждестранни организации, дружества и фирми за организиране и домакинство на спортни, културни и рекламно-търговски прояви (1973 - 1992).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Кореспонденция с държавни ведомства, организации и предприятия, свързани с дейността на Двореца на спорта и културата - Варна (1969 - 1992).
Програми, афиши и дипляни за организирани мероприятия (1984 - 1992).
ОКРЪЖЕН ЦЕНТЪР ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ - ВАРНА
Ф. 1232, 165 а. е., 1966 - 1991 г.

Създаден е през 1966 г. с наименование Дом на художествената самодейност Варна. Предмет на дейност: да ръководи организационно и методически самодейните
колективи във Варна. Съгласно Решение на МС от 1 юли 1973 г. домът прераства в
Окръжен център за художествена самодейност - Варна. Прекратява дейността си
съгласно Заповед № 656 на ОНС - Варна от 10 май 1991 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за организацията и дейността на
център (1970 - 1991).
Правилници за устройството и дейността на центъра (1966 - 1984).
Протоколи от заседания на Методическия съвет (1984 - 1991) и на художествените
колегиуми (1976 - 1986).
Годишни отчети и информации за дейността на центъра (1966 - 1990) и секциите към
него (1973 - 1990).
Творчески характеристики и справки за дейността на самодейни художествени колективи от Варненски окръг (1976 - 1990).
Статут за присъждане на награда “Варна” за постижения в областта на литературата,
изкуството и художествената самодейност (1986).
Програми и информации за подготовка и провеждане на Международния майски хоров фестивал във Варна (1968 - 1991), Националния конкурс “Светослав Обретенов” (1969
- 1978), Републиканските фестивали на художествената самодейност (1967 - 1989) и Националния събор за народно творчество в гр. Копривщица (1975 - 1981).
Снимки на самодейни състави и колективи от Варненски окръг и страната от участия
в републикански фестивали и национални събори (1966 - 1990).
ПРОФЕСИОНАЛЕН АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “ВАРНА”
- ВАРНА
Ф. 1409, 28 а. е., 1976 - 1991 г.
Създаден е на 18 февр. 1976 г.
Ансамбъл “Варна” концертира в страната и участва в международни фолклорни
фестивали в чужбина.
Преустановява своята дейност, съгласно заповед на ОНС - Варна от 23 март 1991 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Информации за дейността и създаването на ансамбъла (1979 - 1983).
Репертоарни планове (1979 - 1989).
Грамоти и дипломи за участие във фолклорни фестивали и празници (1981 - 1986).
Статии и отзиви, публикувани в българския и чуждестранния печат (1976 - 1988).
Телеграми и благодарствени писма за изнесени концерти (1983 - 1991).
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Покани, програми, афиши и рекламни брошури за концерти и фестивали в страната и
чужбина (1976 - 1991).
“1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” - оперативно бюро - ВАРНА
Ф. 1233, 210 а. е., 1977 - 1985 г.

Създадено е през 1977 г. Предмет на дейност: ръководство, организация, координация и изпълнение на националната програма “1300 години България” на територията на Варненски окръг във връзка с всенародното честване на юбилейната годишнина
от създаването на българската държава.
Архивният фонд е добре запазен.
Указание на оперативното бюро за организация и изпълнение на националната програма (1979).
Протоколи от заседания на бюрото (1980, 1981).
Информации за хода и изпълнението на набелязаните мероприятия (1978 - 1983).
Оперативни информации на културни институти, стопански и обществени организации за подготовката и провеждането на мероприятия за юбилейното честване (1977 - 1985).
МЕЖДУСЪЮЗЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - ВАРНА
Ф. 695, 81 а. е., 1954 - 1977 г.

Съществува от 1945 г. с наименование Работнически клуб “Георги Димитров”
при Околийски синдикален съвет - Варна, като средище на културно-масова и научнотехническа работа, естетическо възпитание на работници и служители от Варненска
околия. През 1962 г. се преименува в Дом на културата под ведомството на Градския
съвет на профсъюзите - Варна. От 1969 до 1978 г. съществува с наименование Междусъюзен дом на културата, след което се преименува в Окръжен профсъюзен дом на
културата - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на УС (1957 - 1977).
Правилници за устройството и дейността (1970, 1974).
Годишни отчети и информации за дейността на дома (1957 - 1977).
Предложения и докладни записки за създаване на Народен университет към дома (1961).
Протоколи от заседания на Ректорския съвет (1961 - 1977).
Програми и информации за учебната работа на университета (1962 - 1977).
Информации и отчети за дейността на методическия кабинет (1972 - 1977).
Отчети за дейността на профдружествата (1954 - 1963).
ДОМ НА КУЛТУРАТА НА КОРАБОСТРОИТЕЛИТЕ - ВАРНА
Ф. 1279, 85 а. е., 1962 - 1987 г.

Създаден е през 1962 г. като културно средище на семействата на работниците и
служителите от КЗ - Варна. Към дома са разкрити самодейни театрални трупи, хорови
състави и оркестри, танцови състави за фолклор, забавни танци и балет. Многобройни
са и участията във фестивали и културни прояви.
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Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи и доклади от проведени годишни отчетни събрания (1962 - 1974), от заседания на ХС (1964 - 1973).
Доклади и информации за работата на УС (1964 - 1978).
Информации и отчети за дейността на дома (1962 - 1987).
Кореспонденция със сродни учреждения в чужбина за размяна на гостувания на самодейни състави (1972 - 1977).
Творчески характеристики на съставите при дома (1984).
ДОМ НА КУЛТУРАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТРАНСПОРТА “ЕРНСТ
ТЕЛМАН” - ВАРНА
Ф. 1254, 164 а. е., 1961 - 1995 г.
Създаден е през 1961 г. с наименование Дом на културата на работниците от
транспорта и съобщенията - Варна. Предмет на дейност: развива широка културномасова и идейно-възпитателна дейност сред работниците от сферата на транспорта и
съобщенията на територията на Варненски окръг.
През 1990 г. домът се преустроява в Синдикален дом на транспортните работници
- Варна.
Съгласно Заповед № РД-09-17 на Министерството на транспорта от 18 дек. прекратява своята дейност, като материалните активи се приемат от Регионална дирекция “Морска администрация” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и уведомителни писма от висшестоящи органи за прекратяване на дейността
(1998, 1995).
Правилник за устройството и дейността на дома (1962, 1990, 1994).
Протоколи от заседания на УС (1961 - 1994) и годишни отчетно-изборни събрания
(1962 - 1987).
Отчети и информации за културно-масовата и идейно-възпитателната дейност (1961 1989).
Кореспонденция със сродни чуждестранни организации за размяна на гостувания и
съвместна дейност (1984 - 1991).
Снимки на художествени състави от участия в национални и международни културни
прояви (1964 - 1980).
РАЙОНЕН ДОМ НА УЧИТЕЛЯ - ВАРНА
Ф. 940, 68 а. е., 1962 - 1979 г.

Създаден е през 1962 г. като културна организация за професионална и културнотворческа изява на учителите от Варненски, Толбухински (дн. Добрички), Разградски,
Силистренски, Бургаски и Шуменски окръг.
През 1970 г. се преименува в Окръжен дом на учителя - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на УС (1962 - 1977).
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Информации и годишни отчетни доклади за дейността (1962 - 1979).
Програми, договори и споразумения за сътрудничество и обмяна на опит с окръжни
домове на учителя от страната и сродни чуждестранни организации в чужбина (1972 - 1977).
Дневник на проведените мероприятия с учителските колективи от региона на дома
(1968 - 1970).
ОКРЪЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА
Ф. 692, 103 а. е., 1945 - 1981 г.

Продължава дейността на създадения през 1906 г. Археологически музей - Варна,
който през 1945 г. е обявен за държавен с наименование Народен музей - Варна. До
1954 г. музеят съществува с един отдел - археологически. За периода 1954 - 1964 г. във
Варна са устроени Музей на революционното движение и Музей на Възраждането,
разкрити са отделите “Етнографски” и “Социалистическо строителство”.
През 1967 г. прераства в Окръжен исторически музей - Варна, като обединява
ръководството на съществуващите музеи и поема стопанисването на историческите
забележителности на територията на окръга. През 1979 г. се преструктурира в Окръжна дирекция “Културно-историческо наследство” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, указания и инструкции от висшестоящи органи за организиране и осъществяване на проучвателната и популяризаторската дейност на музея (1945 - 1980).
РМС за обявяване на територията на античния гр. Одесос за археологически резерват
(1974).
Отчети за цялостната дейност на музея (1945 - 1980) и на структурните му звена (1964
- 1981).
Регистри на паметниците на културата и природните забележителности във Варненски
окръг и справки за състоянието им (1959 - 1980).
ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - ВАРНА
Ф. 347, 64 а. е., 1944 - 1992 г.

Продължава дейността на създадената през 1883 г. Общинска библиотека - Варна.
Предмет на дейност: да издирва, набавя, съхранява и разпространява печатни
издания, като се предоставя възможност за научноизследователска работа.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за комплектуване на библиотечния фонд (1944
- 1992) и уреждане на собствеността на сградния фонд (1944 - 1992).
Протоколи от заседания на Окръжния библиотечен съвет (1979 - 1990).
Годишни отчети за дейността на библиотеката (1944 - 1992).
Доклади и информации за дейността на библиотеките в училищата и читалищата в
окръга (1952 - 1965).
Юбилейна брошура и списание “Библиотекар” (1883).
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ОКРЪЖЕН ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 178, 69 а. е., 1951 - 1956 г.

Създаден е през 1950 г. за осъществяване на ръководство, контрол и помощ на
околийските читалищни съвети и читалищата в окръга.
През 1956 г., съгласно Решение на ХХV конгрес на народните читалища, окръжните читалищни съвети се закриват, а ръководството на читалищата се поема от ОК
на ОФ и народните съвети.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на ръководството (1952 - 1956).
Доклади и информации за дейността на съвета (1951 - 1956).
Кореспонденция с Околийските читалищни съвети в градовете Варна, Балчик, Толбухин (дн. Добрич), Провадия, Тервел и Генерал Тошево за организацията на тяхната дейност
(1951 - 1956).
Доклади и отчети за състоянието на художествената самодейност и лекционната просвета (1951 - 1956).
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩНИ СЪВЕТИ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ
2 фонда, 325 а. е., 1944 - 1956 г.

Продължават дейността на създадените през 1939 г. околийски читалищни съвети. За периода 1944 - 1950 г. носят наименованието “съюзи”. През 1950 г. отново се
преименуват на “съвети”. Прекратяват дейността си през 1956 г., съгласно Решение на
XXV конгрес на народните читалища.
Предмет на дейност: ръководят дейността и финансовото осигуряване на читалищата в околиите.
Архивните фондове са добре запазени.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ - ВАРНА
Ф. 26, 183 а. е., 1944 - 1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ
Ф. 1268, 142 а. е., 1947 - 1956 г.

Протоколи от заседания на бюрото и УС: Ф. 26 (1945 - 1956), Ф. 1268 (1951).
Протоколи и доклади от годишни отчетно-изборни конференции: Ф. 26 (1945 - 1956),
Ф. 1268 (1950 - 1956).
Оперативни доклади и информации за дейността на читалищата в окръга: Ф. 26 (1949 1956), Ф. 1268 (1951 - 1956).
Годишни отчети и статистически сведения за дейността на читалищата в окръга: Ф. 26
(1944 - 1956), Ф. 1268 (1947 - 1956).
НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ
56 фонда, 3312 а. е., 1917 - 1995 г.

Народните читалища се оформят като центрове на културния живот и разгръщат
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широка културно-масова и просветна дейност в няколко направления: художествена
самодейност, лекционна просвета и библиотечно дело.
От 1939 до 1956 г. се ръководят от околийските читалищни съвети, след което
ръководството им се поема от ОК на ОФ и народните съвети.
Архивните фондове са добре запазени.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” - с. АВРЕН
Ф. 880, 46 а. е., 1927 - 1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. АКСАКОВО
Ф. 1311, 46 а. е., 1955 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ИВАНОВ” - с. АСПАРУХОВО
Ф. 696, 31 а. е., 1928 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 861, 16 а. е., 1955 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЪЗНАНИЕ” - БЕЛОСЛАВ
Ф. 853, 9 а. е., 1946 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ” - с. БЛЪСКОВО
Ф. 909, 68 а. е., 1954 - 1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 854, 30 а. е., 1951 - 1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. БОРЯНА
Ф. 696, 20 а. е., 1927 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БЪДЕЩЕ” - с. БОТЕВО
Ф. 856, 28 а. е., 1947 - 1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. БОЯНА
Ф. 856, 22 а. е., 1959 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. БРЕСТАК
Ф. 863, 37 а. е., 1949 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” - с. БУЛАИР
Ф. 1331, 4 а. е., 1967 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “МАРШАЛ ТОЛБУХИН” - с. БЪРДАРЕВО
Ф. 1330, 6 а. е., 1968 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. БЪРЗИЦА
Ф. 854, 3 а. е., 1974 - 1979 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - БЯЛА
Ф. 284, 77 а. е., 1947 - 1982 г.
БАЗОВО ЧИТАЛИЩЕ “ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ” - ВАРНА
Ф. 1079, 26 а. е., 1956 - 1974 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” - ВАРНА
Ф. 1034, 29 а. е., 1946 - 1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БЕНЬО ДУБАВИЦКИ” - ВАРНА
Ф. 959, 48 а. е., 1951 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ВАРНА
Ф. 1060, 42 а. е., 1951 - 1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВЪЗРАЖДАНЕ” - ВАРНА
Ф. 1014, 11 а. е., 1960 - 1974 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГЕО МИЛЕВ” - ВАРНА
Ф. 1044, 23 а. е., 1952 - 1973 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” - ВАРНА
Ф. 109, 42 а. е., 1945 - 1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “МАКСИМ ГОРКИ” - ВАРНА
Ф. 32, 27 а. е., 1943 - 1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ВАРНА
Ф. 1042, 51 а. е., 1957 - 1977 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “П. К. ЯВОРОВ” - ВАРНА
Ф. 1043, 33 а. е., 1960 - 1974 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - ВАРНА
Ф. 952, 66 а. е., 1948 - 1978 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - кв. “АСПАРУХОВО”, ВАРНА
Ф. 684, 94 а. е., 1960 - 1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОГРЕС” - кв. “ВИНИЦА”, ВАРНА
Ф. 1033, 32 а. е., 1954 - 1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - кв. “М. ИВАНОВ”, ВАРНА
Ф. 297, 80 а. е., 1944 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. ВЕНЕЛИН
Ф. 914, 12 а. е., 1965 - 1985 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “САМООБРАЗОВАНИЕ” - с. ВЕНЧАН
Ф. 1339, 23 а. е., 1941 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ВЕТРИНО
Ф. 903, 16 а. е., 1931 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ВОДИЦА
Ф. 879, 27 а. е., 1957 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИЗГРЕВ” - с. ВОЙВОДИНО
Ф. 875, 28 а. е., 1944 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРОИСТО БОТЕВ” - с. ВЪГЛЕН
Ф. 1311, 21 а. е., 1944 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 875, 35 а. е., 1947 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. ГЕНЕРАЛ-КАНТАРДЖИЕВО
Ф. 922, 15 а. е., 1968 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” - с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 856, 34 а. е., 1949 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАУКА” - с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 899, 7 а. е., 1974 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ГОЛИЦА
Ф. 905, 32 а. е., 1954 - 1986 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - с. ГОРЕН ЧИФЛИК
Ф. 914, 16 а. е., 1948 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “П. ПАНАЙОТОВ” - с. ГОРИЦА
Ф. 284, 17 а. е., 1938 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ГОСПОДИНОВО
Ф. 284, 17 а. е., 1953 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАДЕЖДА” - с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 892, 27 а. е., 1951 - 1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 876, 31 а. е., 1954 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - ДЕВНЯ
Ф. 898, 22 а. е., 1965 - 1979 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ДЕТЕЛИНА
Ф. 908, 8 а. е., 1964 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ДОБРИНА
Ф. 890, 13 а. е., 1945 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. ДОБРОТИЧ
Ф. 901, 30 а. е., 1944 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИЗГРЕВ” - ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 914, 34 а. е., 1955 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ДОЛИЩЕ
Ф. 922, 17 а. е., 1960 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ДЪБРАВИНО
Ф. 851, 11 а. е., 1943 - 1967 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 696, 51 а. е., 1952 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ДЮЛИНО
Ф. 284, 23 а. е., 1954 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” - с. ЕЗЕРОВО
Ф. 853, 9 а. е., 1949 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - с. ЕСЕНИЦА
Ф. 860, 55 а. е., 1946 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - с. ЖИТНИЦА
Ф. 890, 51 а. е., 1944 - 1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ЗВЪНЕЦ
Ф. 856, 15 а. е., 1957 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 880, 1 а. е., 1962 - 1966 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЪЗНАНИЕ” - с. ЗЛАТИНА
Ф. 1335, 11 а. е., 1967 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “САМООБРАЗОВАНИЕ” - с. ЗОРНИЦА
Ф. 1311, 15 а. е., 1966 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “АНТИМ I” - с. ИГНАТИЕВО
Ф. 1311, 46 а. е., 1957 - 1984 г.
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НРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ИЗВОРНИК
Ф. 899, 31 а. е., 1945 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ИЗВОРСКО
Ф. 1311, 16 а. е., 1967 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. ИЗГРЕВ
Ф. 1334, 22 а. е., 1945 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ИСКЪР
Ф. 901, 7 а. е., 1954 - 1982 г.
НРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. КЗАШКА РЕКА
Ф. 880, 1 а. е., 1962 - 1966 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КАЛОЯН
Ф. 860, 41 а. е., 1937 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА” - с. КАРАМАНИТЕ
Ф. 855, 20 а. е., 1944 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КИПРА
Ф. 898, 25 а. е., 1964 - 1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. КИТЕН
Ф. 909, 5 а. е., 1979 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КИЧЕВО
Ф. 922, 51 а. е., 1960 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОБРАЗОВНИЕ” - с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 922, 18 а. е., 1960 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. КОМАРЕВО
Ф. 909, 41 а. е., 1966 - 1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” - с. КОНСТАНТИНОВО
Ф. 853, 13 а. е., 1975 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” - с. КРАКРА
Ф. 901, 2 а. е., 1975 - 1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. КРАСИМИР
Ф. 696, 41 а. е., 1931 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. КРИВИНИ
Ф. 914, 3 а. е., 1965 - 1983 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. КРИВНЯ
Ф. 854, 33 а. е., 1939 - 1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАУКА” - с. КРУМОВО
Ф. 879, 5 а. е., 1946 - 1972 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВЪЗРАЖДАНЕ” - с. КУМАНОВО
Ф. 922, 15 а. е., 1968 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО
Ф. 879, 32 а. е., 1955 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. МАНАСТИР
Ф. 890, 49 а. е., 1943 - 1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 863, 31 а. е., 1945 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. МИХАЛИЧ
Ф. 901, 22 а. е., 1963 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАРОДНА ПРОСВЕТА” - с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 859, 30 а. е., 1955 - 1986 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИВА” - с. НЕВША
Ф. 871, 35 а. е., 1947 - 1986 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. НЕНОВО
Ф. 907, 13 а. е., 1940 - 1967 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. 1336, 23 а. е., 1948 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” - с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 894, 19 а. е., 1956 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” - с. НОВА ШИПКА
Ф. 876, 8 а. е., 1969 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” - с. НОВО ОРЯХОВО
Ф. 908, 11 а. е., 1964 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” - с. ОБОРИЩЕ
Ф. 856, 12 а. е., 1961 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. ОВЧАГА
Ф. 907, 12 а. е., 1960 - 1967 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. ОРЕШАК
Ф. 922, 17 а. е., 1960 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. ОСЕНОВО
Ф. 922, 15 а. е., 1967 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ПАДИНА
Ф. 851, 10 а. е., 1950 - 1967 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” - с. ПАРТИЗАНИ
Ф. 887, 21 а. е., 1944 - 1969 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВИЧО ИВАНОВ” - с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 1338, 22 а. е., 1968 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ПОПОВИЧ
Ф. 284, 11 а. е., 1960 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 858, 12 а. е., 1954 - 1966 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - ПРОВАДИЯ
Ф. 854, 31 а. е., 1944 - 1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ПЧЕЛНИК
Ф. 914, 46 а. е., 1936 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. РАВНА
Ф. 907, 11 а. е., 1943 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. РАДАН ВОЙВОДА
Ф. 899, 6 а. е., 1975 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРУДЖА” - с. РАЗДЕЛНА
Ф. 853, 15 а. е., 1951 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХАДЖИ ДИМИТЪР” - с. РУДНИК
Ф. 908, 27 а. е., 1927 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” - с. САВА
Ф. 696, 20 а. е., 1946 - 1986 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. САДОВО
Ф. 880, 1 а. е., 1962 - 1966 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - с. СИНДЕЛ
Ф. 851, 27 а. е., 1946 - 1970 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 892, 14 а. е., 1962 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “УЧИТЕЛ” - с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 1311, 13 а. е., 1967 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИЗВОР” - с. СНЕЖИНА
Ф. 892, 65 а. е., 1955 - 1992 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. СОЛНИК
Ф. 914, 5 а. е., 1965 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 908, 43 а. е., 1938 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 899, 26 а. е., 1943 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. СТРАХИЛ
Ф. 856, 19 а. е., 1943 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. СТРАШИМИРОВО
Ф. 853, 4 а. е., 1981 - 1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - СУВОРОВО
Ф. 345, 61 а. е., 1917 - 1986 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - с. СУЛТАНЦИ
(дн. ЦАРЕВЦИ)
Ф. 851, 12 а. е., 1950 - 1971 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - с. ТРЪСТИКОВО
Ф. 851, 23 а. е., 1945 - 1967 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАДЕЖДА” - с. ТУТРАКАНЦИ
Ф. 854, 1 а. е., 1944 - 1960 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” - с. ХРАБРОВО
Ф. 909, 6 а. е., 1962 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. ЦОНЕВО
Ф. 897, 12 а. е., 1946 - 1966 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВЪЗРАЖДАНЕ” - с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 855, 28 а. е., 1951 - 1983 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “В. М. БЪЧВАРОВ” - с. ЧЕРКОВНА
Ф. 907, 19 а. е., 1947 - 1992 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА” - с. ЧЕРНЕВО
Ф. 1333, 59 а. е., 1948 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - с. ЧЕРНООК
Ф. 892, 23 а. е., 1927 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА” - с. ШКОРПИЛОВЦИ
Ф. 908, 5 а. е., 1964 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАУКА” - с. ЩИПСКО
Ф. 875, 28 а. е., 1947 - 1982 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ЮНАК
Ф. 880, 1 а. е., 1962 - 1966 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” - с. ЮНЕЦ
Ф. 908, 3 а. е., 1964 - 1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - с. ЯВОРОВО
Ф. 897, 7 а. е., 1958 - 1965 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ЯГНИЛО
Ф. 1337, 24 а. е., 1947 - 1985 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА” - с. ЯРЕБИЧНА
Ф. 1311, 15 а. е., 1966 - 1983 г.

Протоколи от заседания на управителните съвети и от годишни отчетни събрания.
Доклади и отчети за дейността на читалищата.
Информации и отчети за дейността на художествените колективи и детските музикални школи при читалищата.
Исторически справки за развитието на читалищата.
Снимки на самодейни колективи от участия в регионални и национални културни прояви.
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО “ТРАКИЯ” – ВАРНА
Ф. 311, 139 а. е., 1944 - 1977 г.

Продължава дейността на създаденото през 1919 г. Културно благотворително
дружество “Тракия” - Варна. След 9 септ. 1944 г. се преименува в Културно-просветно
дружество “Тракия” - Варна.
Основна задача на дружеството е да възпитава членовете си в дух на патриотизъм.
На 10 юли 1977 г. преустановява самостоятелното си съществуване и преминава
към ГК на ОФ - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания и заповеди от висшестоящи органи за културно-просветната дейност на дружеството (1945 - 1969).
Протоколи от заседания на ръководството (1948 - 1977), от годишни отчетни събрания
(1944 - 1969) и от заседания на селските дружества в окръга (1961 - 1970).
Доклади и отчети за дейността на дружеството (1958 - 1969).
Информации и програми от честване на годишнини (1951 - 1976).
Спомени на тракийски бежанци и техни потомци (1962 - 1975), от тракийски събори и
юбилейни чествания (1965 - 1974), концерти в Културния дом “Тракия” - Варна (1970), и от
самодейни художествени прояви (1973).
МАКЕДОНО-ОДРИНСКО ОПЪЛЧЕНСКО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
Ф. 39, 68 а. е., 1944 - 1977 г.

Създадено е преди 9 септ. 1944 г. В него членуват участници от Македоно-одринското опълчение от Балканските войни.
Предмет на дейност: поддържане на контакти с останалите живи опълченци.
През 1945 г. се преименува в Македонско културно-просветно дружество “Г. Делчев” - Варна.
На 10 юли 1977 г. дружеството преустановява самостоятелната си дейност и преминава към ГК на ОФ – Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и инструкции от висшестоящи органи по организационни и административни въпроси (1945 - 1976).
Протоколи от заседания на ръководството (1945 - 1977) и от общи годишни събрания
(1944 - 1951).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1950 - 1951, 1959 - 1963, 1968, 1969,
1971, 1972, 1974 - 1975).
Доклади за живота и дейността на македонски дейци (1961 - 1975).
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МАКЕДОНСКО БРАТСТВО “ЯНЕ САНДАНСКИ” – ВАРНА
Ф. 23, 13 а. е., 1944 - 1947 г.

Учредено е на 9 дек. 1945 г. с цел да защитава общославянското единство.
През 1947 г. преустановява своята самостоятелна дейност и преминава към Културно-просветно дружество “Гоце Делчев” – Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи по организационни и административни
въпроси (1944 - 1947).
Протоколи от заседания на настоятелството (1945 - 1947).
Молби за приемане на членове и удостоверения за парични помощи (1945 - 1947).
РОДОЛЮБИВО, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО, ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО И
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “ИЛИНДЕН” – ВАРНА
Ф.24, 8 а. е., 1925 - 1947 г.
Създадено е през 1922 г. с цел да организира и обединява бежанците - българи от
Тракия и Македония, потърсили убежище в града, след Балканската и Първата световна война.
Съществува и след 9 септ. 1944 г., провеждайки своята културно-просветна дейност. Преустановява дейността си на 10 авг. 1947 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на ръководството на дружеството (1925 - 1947).
Отчети и доклади за културно-просветната дейност на дружеството (1944 - 1946).
Отчети за дейността на настоятелството (1945 - 1947), УС и КС (1944).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗИ ВАРНА
Ф. 1264, 39 а. е., 1971 - 1987 г.
Основан е през 1970 г. с цел да организира дейността на есперантските дружества
в града и окръга, да ръководи курсове за изучаване на есперанто в училища и предприятия.
Преустановява дейността си на 16 ян. 1988 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1971 - 1983).
Протоколи от: заседания на бюрото (1972, 1974 - 1978), пленуми (1980 - 1987), отчетно-изборни конференции (1980 - 1984), за основаване на есперантски дружества в окръга
(1974 - 1980).
Доклади, планове и отчети за: агитационната и пропагандната дейност (1983 - 1984),
дейността на есперантските дружества в града (1971 - 1980) и окръга (1973 - 1987).
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ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ВАРНА
Ф. 119, 249 а. е., 1951 - 1987 г.

Създаден е през 1953 г. като Окръжен съвет на БСД - Варна. От 1 март 1956 г. се
присъединява към ОФ. През 1957 г. възстановява самостоятелната си дейност под
наименованието ОК на БСД - Варна.
Има за цел да популяризира, разширява и укрепва българо-съветската дружба в
окръга, чрез агитационна и културно-просветна дейност и да организира и ръководи
извънучилищното изучаване на руски език.
Прекратява дейността си на 1 ян. 1988 г.
Архивният фонд е много добре запазен.
Указания от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1959 - 1983).
Протоколи от: заседания на бюрото (1952 - 1976, 1983 - 1987), пленуми (1954 - 1955,
1972 - 1981), отчетно-изборни и учредителни конференции (1955 - 1983, 1979 - 1985).
Отчетни доклади за дейността на ОК на БСД (1953, 1960 - 1985), Околийските съвети
на БСД (1955 - 1987), ОбК на БСД (1964 - 1987) и Градския съвет на БСД (1964 - 1973).
Информации, оценки и сведения за: културно-просветната дейност (1954 - 1987), извънучилищното изучаване на руски език (1952 - 1987), проведени културно-масови мероприятия (1964 - 1987), побратимяване на градовете Варна и Одеса (1970 - 1978).
Кореспонденция с ЦС на БСД по финансови и административни въпроси (1953 - 1979).
ОКОЛИЙСКО ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКОТО
ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 18, 357 а. е., 1944 - 1993 г.
Създадено е през 1944 г. Има за цел да популяризира и укрепва българо-съветската дружба в околията, чрез културно-просветна дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Инструкции, указания и окръжни от висшестоящи органи за подобряване на пропагандата, набиране на абонати, участие в изборите, съвместна дейност с масови и политически
организации (1952 - 1993).
Досиета на българо-съветските дружества в околията (1946 - 1954).
Протоколи от: заседания на бюрото (1944 - 1954), пленуми и конференции (1947 1953, 1971 - 1976) и събрания (1946, 1947, 1951 - 1964).
Отчетни доклади за организационната, финансовата и културно-просветната дейност
(1946 - 1990).
Информации, дописки, статии и очерци за проведени мероприятия (1964 - 1977).
Албуми със снимки на гостуващи съветски делегации (1961 - 1981), от събрания по
случай годишнини (1961 - 1993).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКОТО ДРУЖЕСТВО ПРОВАДИЯ
Ф. 120, 16 а. е., 1948 - 1953 г.
Създаден е на 18 февр. 1947 г. Има за цел да организира културно-просветна
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дейност, да популяризира и укрепва българо-съветската дружба в околията.
През 1956 г. преустановява самостоятелната си дейност, като се присъединява
към ОкК на ОФ - гр. Провадия.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на бюрото (1950 - 1952) и от конференции (1952 - 1953).
Отчетни доклади за организационната, финансовата и културно-просветната дейност
(1948 - 1953).
Информации за организирани курсове по руски език (1952 - 1953).

РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРСКА МЮСЮЛМАНСКА ВЕРОИЗПОВЕДНА ОБЩИНА – ВАРНА
Ф. 930, 29 а. е., 1951 - 1968 г.

Създадена е на 23 май 1919 г. Ръководи се от Главното мюфтийство – гр. София,
чрез Районното мюфтийство – гр. Добрич. Предмет на дейност: да стопанисва мюсюлманските религиозни храмове и вакъфските имоти в селищата на Варненски регион.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, нареждания и указания от висшестоящи органи по религиозни, административни и финансови въпроси (1952 - 1968).
Протоколи от заседания на настоятелството (1949 - 1960).
Кореспонденция с висшестоящи органи за стопанисване и продажба на вакъфски имоти (1953 - 1967).
Сведения за броя на турското население във Варна (1941, 1952).
Списък на вакъфските имоти (1967).
Бюджети на общината (1951 - 1968).
ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА – ВАРНА
Ф. 344, 40 а. е., 1940 - 1956 г.

Създадена е още преди Освобождението и функционира като административен и
културно-просветен център на еврейското население във Варненския регион. Ръководи се от Централната консистория на евреите в България със седалище в гр. София.
Съществува до 1959 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи по организационни и финансови въпроси (1944 1956).
Протоколи от заседания на общинското ръководство (1940 - 1948).
Отчетни доклади за дейността на общината (1945 - 1948).
Кореспонденция с висшестоящи органи по организационни, административни и религиозни въпроси (1940 - 1956).
Бюджети на общината (1944 - 1956).
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XI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО
ОСИГУРЯВАНЕ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ОБЕДИНЕНА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА “Д-Р РАЧО АНГЕЛОВ” - ВАРНА
Ф. 255, 707 а. е., 1945 - 1990 г.

Създадена е на 24 юли 1879 г. След 1944 г. търпи следните промени в наименованието си:
Държавна първостепенна болница “Д-р Рачо Ангелов” - Варна (1944 - 1949);
Обединена окръжна болница “Д-р Рачо Ангелов” - Варна (1949 - 1967);
Първостепенна окръжна клинична болница “Д-р Рачо Ангелов” (1967 - 1972);
Факултетска болница “Д-р Рачо Ангелов” - Варна (1972 - 1976);
Първостепенна окръжна клинична болница “Д-р Рачо Ангелов” - Варна (1976 1989);
Обединена районна клинична болница “Д-р Рачо Ангелов” (1989).
Предмет на дейност: оказване на квалифицирана медицинска помощ.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби, методически указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на болницата (1978 - 1983).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1981 - 1990).
Заповеди на главния лекар за дейността на болницата (1945 - 1949, 1976 - 1977, 1984 1990).
Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи по проблеми, засягащи дейността на
болницата (1976, 1977).
Годишни отчети за дейността на болницата (1946 - 1990) и поликлиниката (1946, 1960
- 1990).
Протоколи и годишни отчети за дейността на клиниката по ортопедия и травматология
и на болничните отделения по нервни болести, анестезиология и реанимация (1980 - 1987).
Годишни счетоводни отчети (1953 - 1990).
Филмов сценарий за дейността на болницата (1971).
ОБЕДИНЕНА ГРАДСКА БОЛНИЦА - ВАРНА
Ф. 511, 427 а. е., 1951 - 1992 г.

Създадена е като Втора поликлиника към Държавно обществено осигуряване Варна. От 1951 г. до 1990 г. се именува Обединена градска болница “Доктор Н. У.
Димитров” - Варна. През 1991 г. болницата приема наименованието Общинска болница - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Методически указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на болницата
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(1951 - 1978, 1984 - 1992).
Годишни отчети за дейността на болницата, кабинетите и отделенията към нея (1952 1992).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1978 - 1992).
Заповеди на главния лекар за дейността на болницата (1951 - 1992).
Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи по проблеми, засягащи дейността на
болницата (1978 - 1983).
Щатни разписания (1959 - 1992).
Годишни счетоводни отчети (1960 - 1992).
ОБЕДИНЕНА РАБОТНИЧЕСКА БОЛНИЦА - ВАРНА
Ф. 944, 414 а. е., 1963 - 1992 г.

Създадена е на 1 ноем. 1963 г. Предмет на дейност: осигуряване на медицинско
обслужване на работниците от Варна, ангажирани в промишлеността, строителството
и автотранспорта
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на болницата (1973 - 1977,
1984 - 1992).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1978 - 1983, 1986 - 1991).
Заповеди на главния лекар за учредяване на Научен медицински съвет (1967, 1968) и за
дейността на болницата (1975, 1976).
Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи за състоянието и работата на болницата (1973 - 1977).
Доклади от заседания на Административния съвет (1978 - 1983) и на лекарския колегиум по проблемите на заболеваемостта (1963 - 1970, 1973 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1978, 1984 - 1992).
Отчети за проведено безвъзмездно кръводаряване в предприятията от района на болницата (1983 - 1992).
ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА - ВАРНА
Ф. 269, 333 а. е., 1944 - 1994 г.

Създадена е през 1918 г. с наименование Железопътна медицинска област - Варна. Предмет на дейност: обслужва служители на железопътния, водния и въздушния
транспорт в района на Варна.
От 1960 г. е Районна транспортна обединена болница - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, заповеди, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на
болницата (1944 - 1987).
Рапорти, доклади и информации на главния лекар до висшестоящи органи за административната и лечебната дейност (1985 - 1991).
Докладни от лекарите на здравните участъци до началника на Областна транспортна
медицинска служба - Варна, по организационно-здравни въпроси (1954 - 1970).
Протоколи от заседания на Лекарския колегиум (1956 - 1976).
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Отчети и анализи за заболеваемостта на транспортните работници (1955 - 1994).
Договори със сродни институции за съвместна дейност (1986 - 1991).
Годишни счетоводни отчети (1951 - 1993).
Протоколи от заседания на профсъюзната организация (1984 - 1991).
ДЪРЖАВЕН РОДИЛЕН ДОМ “РОЗА ДИМИТРОВА” - ВАРНА
Ф. 168, 305 а. е., 1944 - 1992 г.

Продължава дейността на създаденото през 1928 г. във Варна родилно заведение
към болницата на Парашкева Николау. Търпи следните промени в наименованието си:
Държавен родилен дом “Роза Димитрова” - Варна (1944 - 1968);
Акушеро-гинекологична болница - Варна (1969).
Предмет на дейност: да осигурява висококвалифицирана и специализирана стационарна и амбулаторна поликлинична акушеро-гинекологична помощ в региона.
Архивният фонд е много добре запазен
Окръжни, указания и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на здравното заведение (1973 - 1987).
Заповеди на главния лекар за дейността на болницата (1949 - 1990).
Отчети и доклади за дейността на болницата (1944 - 1991).
Рапорти на лекари до главния лекар за дейността на болницата (1959 - 1976).
Правилници за вътрешния ред (1974 - 1989).
Протоколи от: заседания на Административния съвет (1974 - 1991), годишни събрания
(1974 - 1984), заседания на Комисията по вътрешноболничните инфекции (1980) и на Медицинския съвет (1992).
Годишни счетоводни отчети (1963 - 1992).
Ревизионни актове (1973 - 1975).
КЛИНИЧНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА
Ф. 657, 86 а. е., 1956 - 1980 г.

Създадена е през 1956 г. като Окръжна психоневрологична болница - Варна. От
1965 г. приема наименованието Клинична психиатрична болница - Варна. Предмет на
дейност: обслужване с квалифицирана медицинска помощ.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на болницата
(1964 - 1979).
Годишни отчети и сведения за дейността на болницата (1956 - 1963, 1974 - 1980).
Рапорти и доклади на главния лекар до висшестоящи органи за дейността на болницата
(1957 - 1980).
Заповеди на главния лекар за организацията на дейността в клинична психиатрична
болница (1971 - 1980).
Отчети за дейността на Трудоволечебното стопанство към болницата (1965 - 1980).
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА КЛИНИЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА
Ф. 1374, 45 а. е., 1980 - 1985 г.
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Създадена е на 22 май 1980 г. Предмет на дейност: осигуряване на офталмологична консултативна помощ на населението, като клиниката се използва като база на
катедрата по очни болести при Висшия медицински институт - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на болницата (1980 1985).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1982 - 1985).
Докладни записки на главния лекар до висшестоящи органи за дейността на болницата
(1980 - 1985).
Годишни отчетни доклади за дейността на болницата (1982 - 1985).
Информации за работата на детското отделение на болницата (1985, 1986).
Рапорти от завеждащи отделения до главния лекар по проблеми от дейността на болницата (1981 - 1985).
Анализ и информация за подобряване на качеството на лечебно - диагностичната работа в болницата (1983 - 1985).
ОБЕДИНЕНА ГРАДСКА БОЛНИЦА - ПРОВАДИЯ
Ф. 633, 313 а. е., 1944 - 1984 г.

От 1944 до 1953 г. болницата функционира под наименованието Градска болница
- гр. Провадия. В периода 1954 - 1958 г. е Обединена градска болница - гр. Провадия, а
от 1959 г. - Районна болница - гр. Провадия.
Основната задача на болницата е да оказва здравна помощ на населението от гр.
Провадия и региона.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, заповеди и наредби от висшестоящи органи за дейността на болницата (1948
- 1953, 1958).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1973 - 1978) и Медицинския
съвет (1975 - 1984).
Заповеди на главния лекар за административно-стопанската и лечебно-профилактичната дейност на болницата (1944 - 1958, 1975 - 1978).
Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи за дейността на болницата (1975 1978) и до главния лекар от завеждащи поликлиника, отделения и кабинети за проблеми,
засягащи дейността на болницата (1975 - 1978).
Отчетни доклади за дейността на болницата (1954 - 1957, 1962 - 1964, 1970, 1972 1984) и за оказаната методическата помощ на селските лечебно-профилактични заведения
към района на болницата (1975 - 1979).
НЕОБЕДИНЕНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИКЛИНИКА ЗА УЧАЩИ ВАРНА
Ф. 924, 136 а. е., 1963 - 1995 г.
Създадена е на 7 апр. 1963 г. като Ученическа поликлиника - Варна. Предмет на
дейност: здравно обслужване на учащите се от начални, основни, средни училища,
техникуми, оздравителни училища и висшите учебни заведения на територията на
Варна.
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Преустановява дейността си на 1 юли 1996 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на поликлиниката (1979 - 1993).
Заповеди на главния лекар за дейността на поликлиниката (1975 - 1984).
Годишни отчет на: главния лекар за поликлиничната дейност (1963 - 1972), завеждащи
отделения и кабинети (1963 - 1995).
Протоколи от заседания на Лекарския колегиум (1963 - 1972, 1984 - 1986), на Съвета
на средните медицински кадри (1964 - 1973).
ОКРЪЖНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА - ВАРНА
Ф. 590, 336 а. е., 1951 - 1991 г.

Създадена е съгласно Указ № 261 на МНЗСГ от 1951 г. От 1988 до 1989 г. наименованието на поликлиниката е променено - Първостепенна общинска стоматологична
поликлиника - Варна, а от 1990 г. се преименува в Районна стоматологична поликлиника - Варна.
Предмет на дейност: осигуряване на висококвалифицирана стоматологична помощ на населението.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и указания от висшестоящи органи за дейността на поликлиниката (1951 1991).
Годишни отчетни доклади за дейността на поликлиниката (1951 - 1990).
Заповеди на главния лекар за поликлиничната дейност (1974 - 1979).
Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи за дейността на поликлиниката (1974
- 1979).
Докладни записки и рапорти на служители до главния лекар по организационни въпроси (1952 - 1980).
Протоколи от направени проверки на участъкови стоматолози (1967 - 1973).
Кореспонденция с висшестоящи органи за материално - техническо оборудване на
поликлиниката (1969 - 1973).
Протоколи от заседания на профорганизацията (1962 - 1973, 1982 - 1990).
ОКРЪЖЕН ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНСЕР - ВАРНА
Ф. 600, 157 а. е., 1951 - 1995 г.

Създаден е на 1 ян. 1950 г. През 1973 г. Окръжният противотуберкулозен диспансер - Варна се преименува в Окръжен пневмологичен диспансер - Варна, а през 1978 г. в Диспансер за белодробни болести - Варна. Предмет на дейност: осигуряване на високоефективна и квалифицирана медицинска помощ на населението от Варна и района.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на диспансера (1956 - 1995).
Заповеди на главния лекар за подобряване на медицинското обслужване на населението (1957 - 1977, 1982 - 1993).
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Годишни отчети на главния лекар за дейността на диспансера (1954 - 1995).
Рапорти от главния лекар до висшестоящи органи за лечението на туберкулозата (1964
- 1972), от служители до главния лекар за практикуваната дейност (1958 - 1975).
Доклади за дейността на околийските диспансери за борбата с туберкулозата в региона (1951 - 1953).
Годишни счетоводни отчети (1962 - 1995).
Протоколи от заседания на синдикалната организация (1984 - 1993).
ОКРЪЖЕН ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР - ВАРНА
Ф. 727, 164 а. е., 1952 - 1991 г.

Създаден е с Указ № 261 на МНЗСГ от ноем. 1951 г. Съгласно Заповед № 2476 на
председателя на ИК на ОНС - Варна от 1979 г., Окръжен онкологичен диспансер Варна започва да функционира като Поликлинично онкологично диспансерно отделение към Първостепенна окръжна клинична болница - Варна. От ян. 1991 г. действа
като Диспансер за онкологични заболявания - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, разпореждания и заповеди от висшестоящи органи за дейността на диспансера (1952 - 1991).
Отчети, доклади и информации за работата на диспансера (1952 - 1991).
Заповеди на главния лекар за дейността на диспансера (1974 - 1976, 1988 - 1990).
Рапорти и отчети на главния лекар и завеждащите отделения до висшестоящи органи за
дейността на диспансера (1961 - 1990).
Доклади за лечебно-профилактичната дейност (1952 - 1989).
Годишни счетоводни отчети (1984 - 1991).
Щатни разписания (1961 - 1976).
Отчети за дейността на профсъюза (1974 - 1978, 1981 - 1990).
ОКРЪЖЕН МЕДИКО-ФИЗКУЛТУРЕН ДИСПАНСЕР - ВАРНА
Ф. 718, 105 а. е., 1955 - 1978 г.

През 1952 г. към Градска болница - Варна се разкрива лекарска бройка на завеждащ кабинет по медицински надзор и един фелдшер към него. През апр. 1955 г. кабинетът прераства в диспансер.
Предмет на дейност: упражняване на контрол за провеждането на физическа
култура, спорт и туризъм в детските градини и ученическите колективи в града и
окръга. Организира медицинско обслужване на спортни прояви от републикански и
международен мащаб.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, разпореждания и указания от висшестоящи органи за дейността на диспансера (1955 - 1977).
Списъци и резултати от периодичен медицински преглед (1957 - 1964).
Годишни отчети за дейността на диспансера (1969 - 1977).
Информации и анализи за лечебно-профилактичната дейност (1965 - 1978).
Протоколи от заседания на профкомитета (1968 - 1977).
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ОКРЪЖНА СТАНЦИЯ ЗА БЪРЗА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
- ВАРНА
Ф. 1013, 103 а. е., 1970 - 1991 г.
Окръжна станция “Бърза помощ” - Варна се обособява като самостоятелно здравно заведение на 1 ян. 1965 г., съгласно Решение № 21 на ИК на ОНС - Варна от 26 дек.
1964 г. Предмет на дейност: осигуряване на бърза и квалифицирана медицинска помощ.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди, разпореждания и указания от висшестоящи органи за дейността на станцията (1973 - 1977, 1987 - 1991).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1983, 1984, 1988 - 1991).
Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи за решаване на административни,
финансови и медицински въпроси (1974 - 1977).
Докладни записки на завеждащи отделения и служби до главния лекар на станцията по
въпроси на медицинското обслужване (1974 - 1977).
Информации, доклади и анализи на главния лекар за работата на станцията (1970 1973).
Бюджети (1988 - 1991).
Годишни счетоводни отчети (1973 - 1976, 1985 - 1990).
ИНСТИТУТ “НАРОДНО ЗДРАВЕ” - ВАРНА
Ф. 93, 771 а. е., 1945 - 1993 г.

От 1944 до 1946 г. съществува като Областна хигиенна лаборатория - Варна, а до
1950 г. е Институт “Народно здраве” - Варна. Съгласно Указ № 9 МС от 9 ян. 1951 г. се
създава Държавна санитарна инспекция при МНЗСГ. Във Варна се откриват Окръжна и Градска санепидстанция, които през 1958 г. се обединяват. С Указ № 257 на МС от
19 март 1966 г. се преименува в Хигиенно-епидемиологичен институт - Варна. От 1971
г. е Хигиенно-епидемиологична инспекция - Варна.
Предмет на дейност: хигиенно-епидемиологично осигуряване на населението във
Варна и региона.
Архивният фонд е много добре запазен.
Постановления, наредби, окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на
института (1954 - 1987).
Правилници за вътрешния ред (1977, 1979, 1987).
Протоколи от заседания на Експертния съвет (1973 - 1977) и ДС (1979 - 1993).
Бюлетини, информации и отчети за дейността на института (1945 - 1993).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни институти за дейността на инспекцията (1960 - 1977).
Заповеди на главния лекар (1958 - 1960) и директора за дейността на хигиенно-епидемиологичната инспекция (1982 - 1993).
Годишни счетоводни отчети, баланси и бюджетни сметки (1959 - 1992).
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
ПОЛИКЛИНИКИ И ЗДРАВНИ СЛУЖБИ
11 фонда, 712 а. е., 1945 - 1995 г.

Здравните служби във Варненския регион се създават след 1944 г., като изключение в това отношение са: Обединена селска поликлиника - с. Белослав (дн. гр.), която
продължава дейността на създадената през 1910 г., Общинска здравна служба - с.
Бяла (дн. гр.), открита преди 1944 г., Селска поликлиника - с. Долен чифлик (дн. гр.
Долни чифлик) - от 1925 г., и Селска здравна служба - с. Дългопол, открита през 1904 г.
като Фелдшерски здравен пункт - с. Дългопол.
Съгласно ПМС от 1 ян. 1981 г., селските здравни служби прерастват в поликлиники.
Предмет на дейност: създаване на условия за подобряване на здравеопазването в
региона, оказване на бърза и специализирана медицинска помощ.
Архивните фондове са добре запазени.
ПОЛИКЛИНИКА - с. АВРЕН
Ф. 1364, 17 а. е., 1979 - 1984 г.
СЕЛСКА ПОЛИКЛИНИКА - с. АКСАКОВО
Ф. 1016, 35 а. е., 1964 - 1983 г.
ОБЕДИНЕНА СЕЛСКА ПОЛИКЛИНИКА - с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 1024, 145 а. е., 1952 - 1992 г.
ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА - с. БЯЛА (дн. гр.)
Ф. 678, 93 а. е., 1953 - 1991 г.
ПОЛИКЛИНИКА - с. ВЕТРИНО
Ф. 1365, 27 а. е., 1967 - 1982 г.
УЧАСТЪКОВА БОЛНИЦА - с. ВЪЛЧИ ДОЛ (дн. гр.)
Ф. 810, 85 а. е., 1955 - 1992 г.
СЕЛСКА ПОЛИКЛИНИКА - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн. гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК)
Ф. 1023, 44 а. е., 1954 - 1982 г.
СЕЛСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА - ДЪЛГОПОЛ
Ф. 1025, 49 а. е., 1965 - 1982 г.
СЕЛСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА - с. РЕКА ДЕВНЯ (дн. гр. ДЕВНЯ)
Ф. 687, 170 а. е., 1957 - 1995 г.
СЕЛСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА - с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 1018, 11 а. е., 1962 - 1972 г.
УЧАСТЪКОВА БОЛНИЦА - с. СУВОРОВО (дн. гр.)
Ф. 885, 36 а. е., 1945 - 1972 г.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Окръжни, инструкции и указания от висшестоящи органи за дейността на поликлиниките и здравните служби: Ф. 1016 (1970, 1971), Ф. 1024 (1953 - 1991), Ф. 678 (1953 - 1990), Ф.
810 (1955 - 1972), Ф. 885 (1947 - 1950) .
Правилници за вътрешния ред: Ф. 678 (1986), Ф. 1023 (1982), Ф. 1025 (1972).
Протоколи от заседания на Административния съвет: Ф. 687 (1989).
Годишни отчетни доклади за дейността на поликлиниките и здравните служби: Ф. 1024
(1956 - 1988), Ф. 678 (1975 - 1990), Ф. 1365 (1974 - 1982), Ф. 810 (1956 - 1963, 1981 - 1992),
Ф. 1023 (1961 - 1967), Ф. 1025 (1965 - 1982), Ф. 687 (1964 - 1992), Ф. 687 (1972 - 1974, 1977,
1980 - 1983), Ф. 1018 (1965, 1970, 1972), Ф. 885 (1945 - 1971).
Доклади, отчети и информации за дейността на поликлиниките и здравните служби: Ф.
1364 (1983, 1984), Ф. 1016 (1964 - 1972, 1981 - 1983), Ф. 810 (1979, 1980), Ф. 1023 (1979,
1981, 1983, 1985), Ф. 687 (1957 - 1995), Ф. 1018 (1962 - 1972) .
Кореспонденция с висшестоящи органи по организационни въпроси: Ф. 1024 (1952 1972), Ф. 810 (1955 - 1962).

САНАТОРНО-КУРОРТНО ЛЕЧЕНИЕ
МЕСТНО САНАТОРНО-КУРОРТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 605, 369 а. е., 1952 - 1994 г.

Съгласно ПМС № 886 от 10 апр. 1950 г. се създава Санаторно-курортно управление към МНЗСГ с централа в гр. София и клонове в курортите с национално значение.
Основната им цел е да организират, ръководят и проучват възможностите за развитие на курортното дело на регионално ниво.
Съгласно Заповед № РД-09-19 от 21 апр. 1999 г. Санаторно- курортният комплекс
- Варна се закрива.
Архивният фонд е много добре запазен.
Окръжни, заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на комплекса
(1953 - 1994).
Заповеди на управителя и главния лекар за дейността на управлението (1952 - 1994).
Правилници за вътрешния ред (1955 - 1985).
Годишни отчети и доклади за дейността на управлението (1956 - 1994).
Протоколи от заседания на ДС (1968 - 1970) и СС (1984 - 1994).
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на управлението (1952 - 1959).
Годишни счетоводни отчети (1961 - 1993).
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧИВНИТЕ ДОМОВЕ И САНАТОРИУМИ ВАРНА
Ф. 672, 202 а. е., 1956 - 1982 г.
Създадено е през 1958 г. От 26 февр. 1980 г. е Курортен комплекс “Почивно дело
и курортно лечение” - Варна.
Предмет на дейност: създаване на комплексна организация за нормално провеждане на отдиха и балнеолечението при висока култура на обслужването.
Архивният фонд е добре запазен.
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Окръжни, указания и наредби от висшестоящи органи за дейността на управлението
(1956 - 1980).
Доклади и информации на директора за дейността на управлението (1960 - 1981).
Заповеди на директора за дейността на учреждението (1973 - 1977).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1960 - 1971), ДС (1970 - 1982) и
СС (1978 - 1982).
Правилници за вътрешния трудов ред (1972 - 1979).
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на управлението (1973 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1959 - 1981).
Ревизионни актове от извършени финансово-стопански ревизии (1956 - 1969).
САНАТОРИУМ ЗА ВЪЗРАСТНИ, БОЛНИ ОТ КОСТНО-СТАВНА
ТУБЕРКУЛОЗА - ВАРНА
Ф. 621, 97 а. е., 1952 - 1966 г.
Продължава дейността на създадения преди 1944 г. Санаториум за костно-ставна туберкулоза в курортния комплекс Дружба - Варна. Лечебно-профилактичното
заведение е с национален мащаб на дейност и има за цел да лекува костно-ставна
туберкулоза и да подготвя високо квалифицирани специалисти за тази цел. През 1966
г. санаториумът се премества в околностите на гр. Несебър. На 1 апр. 1966 г. здравното
заведение в курортния комплекс Дружба - Варна се закрива.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и инструкции от висшестоящи органи за дейността на санаториума (1952 1960).
Заповеди на главния лекар по организационни въпроси (1952 - 1965).
Протоколи от заседания на Административния колегиум (1955 - 1965).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни институти за дейността на санаториума (1951 - 1965).
Отчети за дейността на Научния медицински колегиум (1956 - 1961).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1952 - 1966).
Ревизионни актове и доклади от извършени финансови ревизии (1952 - 1965).
ДЕТСКИ САНАТОРИУМ ЗА КОСТНО-СТАВНА ТУБЕРКУЛОЗА “Проф. д-р
ПАРАСКЕВ СТОИЛОВ” - ВАРНА
Ф. 304, 29 а. е., 1951 - 1955 г.
Продължава дейността на създадения на 25 юли 1905 г. санаториум във Варна.
През 1946 г. се открива и здравно заведение за възрастни. През 1948 г. те се обединяват,
а през 1952 г. отново се разделят.
Предмет на дейност: лечение на костно-ставна туберкулоза при деца от 3- до 15годишна възраст.
Архивният фонд е частично запазен.
Инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на санаториума (1951 1953).
Отчети за дейността на здравното заведение (1951 - 1954).
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Доклади за състоянието на санаториума (1953, 1954).
Протоколи от научна сесия по случай 50-годишнината на санаториума (1955).
ОКРЪЖЕН ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗЕН САНАТОРИУМ - с. РАВНА
Ф. 752, 142 а. е., 1952 - 1995 г.

Създаден е през 1951 г., съгласно Заповед № 4617 на МНЗ от 15 септ. 1970 г. На 1
ян. 1971 г. получава наименованието Психиатрична болница за лица, страдащи от белодробна туберкулоза - с. Равна, Варненско. Болницата е единствената в страната, в
която се приемат за лечение душевноболни, страдащи от белодробна туберкулоза. От
1 ян. 1993 г. функционира с наименование Държавна психиатрична болница - с. Равна,
Варненско. През 1995 г. здравното заведение остава само за психично болни лица.
Санаториумът преустановява своята дейност на 11 март 1998 г., съгласно ПМС № 9 от
16 ян. 1998 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Заповеди и окръжни от висшестоящи органи за дейността на санаториума (1960 1992).
Правилници за вътрешния ред (1968 - 1973).
Заповеди на главния лекар за дейността на санаториума (1973 - 1990).
Отчети и доклади за дейността на санаториума (1961 - 1995).
Информации и анализи за дейността на санаториума (1967 - 1974).
Протоколи от: заседания на Административния съвет (1971 - 1991), общоделегатски
събрания (1985 - 1993), извършени проверки на санаториума (1952 - 1973, 1980, 1981).
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на санаториума (1960).
Ревизионни актове (1961).
ПРОФИЛАКТОРИУМ КЪМ ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
“ЦИМЕНТОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
Ф. 1017, 105 а. е., 1965 - 1995 г.
Създаден е на 1 ян. 1965 г., на подчинение на ДСО “Циментова промишленост” и
МНЗ.
Предмет на дейност: обслужва с профилакториум и почивна станция - хотел.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи за дейността на профилакториума (1965 - 1990).
Правилници и наредби за вътрешния ред (1967 - 1983).
Протоколи от заседания на Административно-стопанския съвет (1973 - 1994) и на
Колегиума на средния медицински персонал (1976 - 1985).
Доклади, информации и отчети за дейността на профилакториума (1967 - 1990).
Заповеди на главния лекар за дейността на профилакториума (1977 - 1995).
Договори с български и чуждестранни фирми за профилактика, лечение и почивка на
техни служители (1993 - 1995).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1994).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1973 - 1994).
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОМ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ - ВАРНА
Ф. 957, 132 а. е., 1959 - 1978 г.

Построен е през юли 1959 г. в района на Златни пясъци - Варна. Използва се за
почивна база на журналистите в България и чужбина, както и за симпозиуми, семинари и научни конференции.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, инструкции и наредби от висшестоящи органи за уредбата и функциите на почивния дом (1960 - 1976).
Протоколи от заседания на ДС (1959 - 1964) и УС (1960 - 1970).
Заповеди на директора за дейността на дома (1960 - 1974).
Правилници за вътрешния ред (1969 - 1970).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни институции за дейността на дома
(1963 - 1971).
Доклади за дейността и развитието на дома (1971 - 1977).
Договори с национални и международни журналистически съюзи за организиране на
симпозиуми и конференции (1972 - 1978).
Годишни счетоводни отчети (1959 - 1977).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1969 - 1978).
МЕЖДУНАРОДЕН ДОМ НА СПОРТИСТИТЕ “СПОРТПАЛАС” - ВАРНА
Ф. 1342, 113 а. е., 1964 - 1993 г.

Създаден е на 15 юни 1964 г. Организационно и методически е подчинен на Управление “Спортни имоти и прояви” при ЦС на БСФС - гр. София.
Предмет на дейност: да осигурява подготовката на олимпийските и националните отбори, да обезпечава изпълнението на задачите им и техните учебно-тренировъчни
планове. Осигурява и провеждането на конференции, семинари, симпозиуми и курсове,
организирани от министерства, ведомства и организации.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, указания и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на дома
(1964 - 1981).
Протоколи от заседания на ДС (1974 - 1981) и Стопанския комитет (1975 - 1993).
Отчетни доклади и анализи за дейността на дома (1971 - 1991).
Статут и правилници за вътрешния ред (1966 - 1981).
Годишни счетоводни отчети (1969 - 1992).
МЕЖДУНАРОДЕН ДОМ НА УЧЕНИТЕ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” ВАРНА
Ф. 966, 170 а. е., 1966 - 1978 г.
Създаден е през 1966 г. по инициатива на Съюза на научните работници в България и решение на Световната федерация на научните работници. Домът е почивна база
на научните работници от цял свят, като се използва и за организиране на международни и национални научни мероприятия.
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ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
Архивният фонд е добре запазен.
Правилници за вътрешния ред (1967 - 1974).
Доклади за дейността на учреждението (1966 - 1976).
Протоколи от заседания на ДС (1966 - 1978).
Заповеди на директора за дейността на дома (1966 - 1977).
Кореспонденция със сродни институции за съвместна дейност (1969 - 1977).
Материали от проведени международни и национални научни конференции, симпозиуми и срещи (1968 - 1976).
Снимки на дома (1963) и на учени, посетили почивната база и участвали в научни и
културни мероприятия (1971 - 1977).
ОКРЪЖНО АПТЕЧНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА
Ф. 1020, 217 а. е., 1954 - 1978 г.

През 1948 г. във Варна се открива клон на създаденото през 1947 г. Държавно
санитарно аптечно предприятие към МНЗ. През следващите години, на територията на
града паралелно действат две предприятия - Окръжно и Градско аптечно управление.
През 1964 г. се обединяват в Окръжно аптечно предприятие - Варна. От 1975 г. приема
наименованието ДАО “Аптечно предприятие” - Варна.
Предмет на дейност: снабдяване на аптеките и здравните заведения в региона с
лекарства и лекарствени консумативи.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, постановления и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на
управлението (1957 - 1977).
Правилници за вътрешния ред (1955 - 1972).
Протоколи от заседания на СС (1954 - 1977) и Колегиума по лекарствено снабдяване
(1965 - 1969).
Доклади и информации за дейността на управлението (1967 - 1977).
Годишни счетоводни отчети (1974 - 1978).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1974 - 1978).

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” - ВАРНА
Ф. 1373, 73 а. е., 1960 - 1995 г.

От 1 юли 1960 г. към Окръжния съвет на професионалните съюзи - Варна се
създава отдел Държавно обществено осигуряване. От 1 ян. 1989 г. действа като Районно управление “Социално осигуряване” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Постановления, разпореждания и наредби на висшестоящи органи за дейността на
учреждението (1960 - 1995).
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Заповеди на директора за дейността на управлението (1985 - 1994).
Отчети и доклади за дейността на учреждението (1967 - 1986).
Годишни счетоводни отчети (1966 - 1995).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1961 - 1972, 1989).
ОКРЪЖНА ДИРЕКЦИЯ “ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” - ВАРНА
Ф. 1378, 42 а. е., 1960 - 1983 г.

От 1 юли 1960 г. отдел “Пенсии” е към ОНС - Варна. За периода 1977 - 1984 г. е
Окръжна дирекция “Пенсионно осигуряване” - Варна, след което преминава към Районно управление “Социално осигуряване” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Укази, инструкции, постановления и разпореждания от висшестоящи органи за дейността на дирекцията (1960 - 1981).
Доклади за дейността на дирекцията (1981 - 1983).
Информации и анализи за контрол и изплащане на пенсиите (1972 - 1983).
Годишни счетоводни отчети (1965 - 1983).
ИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДА - ВАРНА
Ф. 107, 62 а. е., 1944 - 1948 г.

Продължава дейността на създадената през 1907 г. Инспекция на труда във Варна.
Предмет на дейност: контролира трудово-правните отношения и безработицата
в региона.
Прекратява дейността си през 1948 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и постановления от висшестоящи органи за дейността на инспекцията (1944
- 1948).
Годишни отчети за дейността на инспекцията (1945 - 1948).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни институции за дейността на инспекцията (1945 - 1948).
ДОМ “МАЙКА И ДЕТЕ” - ВАРНА
Ф. 941, 172 а. е., 1953 - 1990 г.

Създаден е през ноември 1953 г. Предмет на дейност: да отглежда, лекува и възпитава деца от 0- до 3-годишна възраст, да поеме грижите за изоставени и лишени от
родителски грижи деца.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни и указания от висшестоящи органи за дейността на дома (1962 - 1990).
Заповеди на главния лекар за дейността на дома (1972 - 1990).
Правилници за вътрешния ред (1953 - 1979).
Годишни отчетни доклади и информации (1961 - 1989).
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Рапорти на главния лекар до висшестоящи органи по организационни въпроси (1964 1990).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1962), от проверки и обследване на
дейността на дома (1958 - 1976).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1964 - 1989).
Снимки от дейността на дома (1964 - 1988).
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ “ЦОНКО ЦОНКОВ” - ВАРНА
Ф. 66, 38 а. е., 1946 - 1968 г.

Продължава дейността на създадения през 1903 г. Дом за деца и юноши - Варна.
Домът е приют за бездомни деца и деца без родители.
Архивният фонд е добре запазен.
Отчети за учебно-възпитателната работа в дома (1957 - 1968).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1956 - 1959), от заседания на домсъвета (1966 - 1968).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни институции за дейността на дома
(1946 - 1968).
Ревизионни актове (1955 - 1963).
РАЙОНЕН СЪВЕТ НА СЛЕПИТЕ - ВАРНА
Ф. 709, 68 а. е., 1956 - 1982 г.

Създаден е на 14 март 1956 г. за територията на бившия Варненски, Шуменски,
Толбухински (дн. Добрички), Силистренски, Търговищки, Разградски и Бургаски окръг.
Предмет на дейност: да организира слепите граждани в региона и да подпомага
тяхното образователно и професионално развитие и социализиране.
Архивният фонд е добре запазен.
Указания, окръжни и инструкции от висшестоящи органи за дейността на съвета (1956
- 1981).
Устав и правилници за дейността (1956 - 1961).
Протоколи от заседания на бюрото (1956 - 1982).
Отчети и доклади за дейността на съвета (1956 - 1982).
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ - РАЙОННО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА
Ф. 1389, 88 а. е., 1953 - 1985 г.

Създадено е на 15 септ. 1946 г. съгласно чл. 87 от Конституцията на НРБ и решение на Съюза на глухите в България.
Дружеството е доброволна организация и има за цел да издирва, организира и
трудоустроява всички глухи и тежкочуващи във Варненски и Добрички регион, като
особено внимание обръща на общото и професионалното образование на своите членове.
На 3 апр. 1971 г. се открива Културен дом към дружеството за провеждане на
интензивна културно-просветна дейност.
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Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, инструкции и указания на висшестоящи органи за дейността на дружеството (1955 - 1985).
Устави (1959 - 1968).
Годишни доклади за дейността на дружеството (1953 - 1982).
Протоколи от: заседания на Районния съвет на дружеството (1956 - 1965), годишни
отчетно-изборни конференции (1965 - 1975), заседания на дружествения съвет (1963 - 1985).
Годишни счетоводни отчети и бюджети (1956 - 1985).
Констативни и ревизионни актове (1960 - 1984).
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ХII. СПОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
СПОРТНИ ДРУЖЕСТВА
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ –
ВАРНА
Ф. 808, 620 а. е., 1955 - 1987 г.
Създаден е през 1955 г.
Предмет на дейност: да организира и ръководи развитието на физическата култура и спорт.
Прекратява дейността си през 1987 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на съвета (1957
- 1963).
Устав на дружеството (1955 - 1963).
Протоколи от заседания, пленуми и съвещания на съвета (1957 - 1964).
Отчетни доклади за дейността на съвета (1959 - 1987).
Правилници за стимулиране на състезателите и ръководителите им (1962 - 1965).
Албуми със снимки на спортни събития (1953 - 1964).
Доклади и отчети за дейността спортните секции към съвета (1961 - 1986).
Протоколи и отчети за дейността на физкултурните дружества към съвета (1960 1966).
Информации и сведения за спортното строителство (1957 - 1987).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ – ВАРНА
Ф. 428, 24 а. е., 1952 - 1958 г.

Създаден е през 1948 г.
Предмет на дейност: ръководство и подпомагане на доброволните спортни организации и спортното строителство.
Прекратява дейността си през 1958 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи и отчети за дейността на съвета (1952 - 1958).
Наредби и правилници за провеждане на спортни мероприятия (1954 - 1958).
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ – ПРОВАДИЯ
Ф. 1028, 34 а. е., 1945 - 1951 г.

Създаден е на 20 юли 1945 г.
Предмет на дейност: ръководство и подпомагане на физкултурните и спортните
организации.
Преустановява своята дейност през 1951 г.
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Архивният фонд е частично запазен.
Устав на комитета и дисциплинарен правилник (1948 - 1950).
Протоколи и отчети за дейността на комитета (1945 - 1951).
Инструкции и правилници за провеждане на спортни мероприятия (1946 - 1950).
Учредителни протоколи за създаване на спортни дружества в околията (1945 - 1951).
БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН И ТУРИНГ КЛУБ – ВАРНА
Ф. 710, 162 а. е., 1957 - 1981 г.

Създаден е през 1957 г.
Предмет на дейност: подпомагане на членовете си с туристическа информация‚
осъществяване на спортно-състезателна дейност и участие в борбата за безопасност в
движението по пътищата.
През 1971 г. се преименува в Съюз на българските автомобилисти - Окръжен
съвет - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на клуба (1959
- 1981).
Устав на клуба (1957).
Правилници и инструкции за организацията и дейността на клуба (1960 - 1981).
Отчетни доклади за дейността на клуба (1971 - 1981).
Доклади и отчети за дейността на секциите към клуба (1972 - 1977).
Албуми със снимки от спортни събития (1973 - 1979).
НАРОДЕН МОРСКИ СЪЮЗ – ВАРНА
Ф. 1, 21 а. е., 1945 - 1949 г.

Основан е през 1944 г.
Предмет на дейност: популяризиране на морското дело‚ корабоплаването и оказване съдействие за развитие на водния спорт.
Прекратява дейността си през 1949 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседания на ръководството (1945 - 1948).
Годишни отчети за дейността на съюза (1946, 1947).
Изложения до висшестоящи органи за закупуване на кораби (1946).
Програми, планове и доклади за проведени спортни състезания (1946 - 1949).
ЧЕРНОМОРСКО НАРОДНО КОЛОЕЗДАЧНО И МОТОДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 37, 18 а.,е., 1937 - 1947 г.

Продължава дейността на основаното през 1900 г. Варненско черноморско колоездачно дружество “Цар Борис III”. През 1945 г. се обединява с Български мото съюз
- Варна.
Прекратява дейността си през 1947 г.
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Архивният фонд е частично запазен.
Устав на дружеството (1945).
Протоколи от общи събрания (1937 - 1947).
Кореспонденция за организиране на състезания (1944 - 1947).
Списъци на членовете на дружеството (1944, 1945).
ФИЗКУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО “СПАРТАК” – ВАРНА
Ф. 627, 261 а.,е., 1945 - 1977 г.

Основано е на 18 март 1945 г. с наименование Народно дружество за гимнастика
и спорт “Спартак” - Варна‚ като обединява съществуващите дотогава спортни клубове “Радецки”‚ “Шипченски сокол” и “Левски”.
Предмет на дейност: да организира и приобщава към всестранно физическо възпитание.
Архивният фонд е добре запазен.
Кореспонденция с висшестоящи органи за създаване на дружеството (1945).
Устав на дружеството (1947).
Протоколи от заседания на УС (1957 - 1977).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1953 - 1976).
Бюлетини с резултати от спортни състезания (1966 - 1977).
Отчетни доклади за дейността на спортните секции към дружеството (1962 - 1977).
Списъци на спортистите от дружеството (1975 - 1976).
ФЛОТСКО СТУДЕНТСКО ФИЗКУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО “ЧЕРНО МОРЕ” ВАРНА
Ф. 773, 304 а. е., 1957 - 1994 г.
Наследява дейността на Армейски спортен клуб “Черно море” - Варна и на 7 март
1969 г. се обединява със Студентско физкултурно дружество “Академик” - Варна. На
28 апр. 1994 г. се преименува във Военноморски спортни клубове “Черно море” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Наредби, програми и указания от висшестоящи органи за организацията и дейността
на дружеството (1959 - 1993).
Устав на дружеството (1994).
Протоколи от заседания на УС (1958 - 1994).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1964 - 1993) и спортните секции към
него (1959 - 1990).
Спортни календари (1964 - 1985).
Бюлетини с резултати от спортни състезания (1957 - 1990).
Списъци на спортистите от дружеството (1958 - 1993).
СТУДЕНТСКО ФИЗКУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО “АКАДЕМИК” – ВАРНА
Ф. 774, 40 а. е., 1949 - 1969 г.
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Основано е на 20 март 1949 г. През 1962 г. се учредява Студентски спортен съвет
към Министерството на просветата със самостоятелен бюджет‚ към който минава и
Спортно физкултурно дружество “Академик” - Варна. На 7 март 1969 г. се обединява
със Спортен клуб “Черно море” - Варна, под името Флотско студентско дружество
“Черно море” – Варна. Предмет на дейност: да организира и приобщава към всестранно физическо възпитание студентската младеж.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1954 - 1968).
Проектоустав, правилник и доклад от учредяване на дружеството (1949 - 1952).
Правилници за дейността на дружеството (1952 - 1968).
Протоколи от заседания на УС (1949 - 1968).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1949 - 1968) и на спортните секции към
него (1960 - 1968).
Списъци на спортисти в дружеството (1953 - 1963).
Спортни календари и информации за тяхното изпълнение (1954 - 1969).
ФИЗКУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО “СЕПТЕМВРИ” – ВАРНА
Ф. 734, 29 а. е., 1955 - 1964 г.

Основано е на 19 март 1949 г. с наименование Доброволна спортна организация
“Септември” - Варна. В дружеството членуват всички трудовопроизводителни кооперации във Варненски окръг.
Ръководи се от дружествена конференция с пленарен състав и бюро за оперативно ръководство. Цялостната дейност на дружеството се ръководи от Централен съюз
към ЦС на ТПК – гр. София.
През 1956 г. се обединява с ДСО “Червено знаме” - Варна. На 1 март 1963 г. се
слива с физкултурни колективи на транспортните работници и се образува ново дружество - “Локомотив” - Варна‚ с което се прекратява дейността на Дружество “Септември” - Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Протоколи от заседания на бюрото на дружеството (1955 - 1964).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1962 - 1963) и спортните секции към
него (1958 - 1963).
Годишни спортни календари и информации за тяхното изпълнение (1958 - 1964).
Списъци на спортистите в дружеството (1959 - 1961).
ФИЗКУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО “БОЙЧО ЖЕЛЕВ” – ПРОВАДИЯ
Ф. 746, 38 а. е., 1957 - 1978 г.

Основано е през 1945 г. с наименование - Физкултурно дружество “Бенковски” Варна. От 1946 г. се преименува във Физкултурно дружество “Бойчо Желев” - Варна
с изградени четири спортни секции. Подчинено е на ЦС на БСФС – гр. София и на
Окръжния съвет на БСФС – Варна.
Предмет на дейност: популяризиране и развитие на спортната култура сред насе-
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лението.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1957 - 1963).
Протоколи от заседания на бюрото на дружеството (1959 - 1978).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1959 - 1972) и на спортните секции към
него (1969 - 1972).
Годишни спортни календари и информации за тяхното изпълнение (1967 - 1972).
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ “ДИМИТЪР ВАТЕВ” –
с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.)
Ф. 1009, 34 а. е., 1963 - 1973 г.
През 1947 г. наследява дейността на Физкултурно дружество “Левски” - Варна.
До 1973 г. дружеството е на издръжка на Стъкларски завод “Стойко Иванов Пеев” –
гр. Белослав. От 1 септ. 1973 г. е самостоятелно, със собствен бюджет и средства.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1970 - 1973).
Протоколи от заседания на бюрото на дружеството (1966 - 1973).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1967 - 1973) и на спортните секции към
него (1963 - 1973).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДОБРОВОЛНАТА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
“УРОЖАЙ” – ВАРНА
Ф. 413, 21 а. е., 1953 - 1957 г.

Основана е през 1953 г. на доброволни начала. Задачата на организацията е да
работи за масовото внедряване на физическата култура и спорта сред селското население във Варненски окръг. Прекратява дейността си през 1957 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на организацията (1953 - 1957).
Протоколи от заседания на бюрото на организацията и решения на околийски конференции по дейността (1953 - 1957).
Отчетни доклади за дейността на спортните секции към организацията (1953 - 1957).
Годишен спортен календар и информация за неговото изпълнение (1956).
УПРАВЛЕНИЕ “ФИЗКУЛТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СПОРТНИ ПРОЯВИ” –
ВАРНА
Ф. 653, 33 а. е., 1957 - 1977 г.

Основано е на 1 юли 1957 г. Подчинено на Окръжния съвет на БСФС - Варна.
Съществува самостоятелно до края на 1977 г.‚ след което неговата дейност се поема
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от Окръжния съвет на БСФС - Варна.
Предмет на дейност: целесъобразно и пълно използване на наличната материална база от спортни съоръжения‚ стопанисване и ремонт на съществуващите съоръжения и организиране на спортни прояви във Варна и окръга.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на управлението (1957 - 1961).
Отчетни доклади за дейността на управлението (1964 - 1977).

ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ – ВАРНА
Ф. 1003, 427 а. е., 1957 - 1987 г.

Основан е на 24 ноем. 1957 г. На 29 септ. 1964 г. Окръжният съвет на БТС - Варна
се обединява с Градския съвет на БТС - Варна. От 1972 г. към Окръжния съвет на БТС
- Варна се изграждат окръжни секции и комисии по видове туризъм. На 3 окт. 1972 г. се
създава окръжна школа за подготовка на кадри.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, наредби и указания от висшестоящи органи за дейността на съвета (1957 1987).
Протоколи от заседания на бюрото (1957 - 1987).
Годишни отчетни доклади за дейността на съвета (1961 - 1986).
Сведения, анализи и информации за дейността на дружеството (1966 - 1986).
ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ – ВАРНА
Ф. 628, 14 а. е., 1957 - 1964 г.

Основан е на 10 юли 1957 г. от членовете на Туристическо дружество “Родни
балкани” - Варна. Подчинен е на ЦС на БТС - гр. София. Съществува до 30 юни 1964 г.
След неговото ликвидиране, дейността му се поема от Окръжния съвет на БТС - Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Учредителни протоколи на туристическите секции към съвета (1957 - 1958).
Протоколи от заседания на бюрото (1957 - 1964).
Отчетни доклади за дейността (1961 - 1963).
СТУДЕНТСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “АКАДЕМИК” – ВАРНА
Ф. 685, 100 а. е., 1959 - 1979 г.

Основано е на 9 дек. 1959 г. Ръководи се от изпълнително бюро. Предмет на дейност: организиране на студентски туристически мероприятия.
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Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1959 - 1979).
Протоколи от заседания на ръководството на дружеството (1959 - 1979).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1960 - 1979) и на туристическите секции към него (1976 - 1979).
Доклади от отчетно-изборни конференции (1964 - 1979).
Правилници за дейността на дружеството (1969 - 1979).
Годишни спортни календари и информации за тяхното изпълнение (1972 - 1979).
Снимки от дейността на дружеството (1969 - 1979).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “РОДНИ БАЛКАНИ” – ВАРНА
Ф. 726, 101 а. е., 1959 - 1982 г.

Основано е през 1959 г. Подчинено е на Градския съвет на БТС - Варна. Ръководи
се от изпълнително бюро. Обединява туристическите секции от предприятия‚ учреждения и училища. От 1979 г. работи на територията на II Приморски район – Варна.
Носител е на орден “Кирил и Методий” I степен.
Архивният фонд е частично запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1959 - 1976).
Протоколи от заседания на ръководството на дружеството (1962 - 1981).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1965 - 1977) и на туристическите комисии и клубове към него (1970 - 1980).
Доклади от отчетно-изборни конференции (1965 - 1979).
Годишни спортни календари и информации за тяхното изпълнение (1965 - 1979).
Снимки от дейността на дружеството (1965 - 1982).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ШЕРБА” – ПРОВАДИЯ
Ф. 666, 46 а.е., 1957 - 1980 г.

Основано е през 1957 г. Организира туристическите мероприятия в района. През
1973 г. се преименува в Туристическо дружество “Овеч” – гр. Провадия.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни, указания и инструкции от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1958 - 1980).
Протоколи от заседания на ръководството на дружеството (1957 - 1980).
Учредителни протоколи на секциите към дружеството (1959 - 1963).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1967 - 1968) и на туристическите комисии и клубове към него (1971 - 1976)..
Доклади от отчетно-изборни конференции (1970 - 1980).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ – ВАРНА
Ф. 1192, 34 а. е., 1962 - 1976 г.
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Основан е през 1962 г.
Предмет на дейност: да ръководи и организира ловно-рибарските дружествата
във Варненски окръг‚ да следи за правилното разпределение и използване на спортните бази‚ развъждане на дивеч и организиране на спортно-състезателна дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Отчетни доклади за дейността на съвета (1968 - 1977).
Отчети и сведения за опазването, стопанисването и състоянието на лова и рибните
запаси в района (1962 - 1976).
Протоколи от заседание на комисии към съвета за участие на чуждестранни ловци в
спортен лов (1967 - 1970).
Информации за развитието на спортната дейност в секциите към съвета (1971 - 1976).
НАРОДНО ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 394, 106 а. е., 1944 - 1991 г.

Продължава дейността на създаденото през 1889 г. Ловно дружество - Варна.
След 9 септ. 1944 г. се обединява с Рибарското дружество - Варна и се създава Народно
ловно-рибарско дружество – Варна. Предмет на дейност: да организира всички ловци
и риболовци от Варненски окръг, да създава ловни полета и водоеми за спортен риболов.
Архивният фонд е добре запазен.
Окръжни от висшестоящи органи за дейността на дружеството (1944 - 1991).
Заповеди на председателя за дейността на дружеството (1982 - 1989).
Протоколи от заседание на ръководството на дружеството (1944 - 1961).
Отчетни доклади за дейността на дружеството (1957 - 1974).
Кореспонденция със сродни дружества и организации по организационни въпроси
(1944 - 1946).
НАРОДНО ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ПРОВАДИЯ
Ф. 208, 53 а.е., 1945 - 1965 г.

Продължава дейността на създаденото през 1897 г. Ловно-рибарско дружество
“Ястреб” – гр. Провадия. През 1914 г. се преименува в Дружество “Сокол” - гр. Провадия. След 1944 г. е подчинено на Български ловно-рибарски съюз – гр. София. Наименованието му се променя на Народно ловно-рибарско дружество – гр. Провадия. Предмет на дейност: увеличаване и опазване на полезния дивеч и риба, контрол за прилагането на всички закони и разпоредби за ловно-рибарската дейност, създаване на развъдници на риба и дивеч.
Архивният фонд е частично запазен.
Протоколи от заседание на ръководството (1945 - 1965).
Досиета на ловни дружинки (1952 - 1958).
Годишни доклади за дейността на дружеството (1950 - 1965).
Кореспонденция с висшестоящи органи за дейността на дружеството (1945 - 1952).
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XIII. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
АВЛАВИДОВ, ТЕОХАРИ ПРОДАНОВ (1912 - 1988)
Ф. 1141, 82 а. е., 1908 - 1984 г.

Роден е на 22 февр. 1912 г. във Варна. През 1938 г. завършва Медицинския факултет на Софийския университет. Работи като участъков лекар в с. Аврен, Варненско,
началник на противомаларичната станция в гр. Гюмюрджина (Гърция), главен лекар в
Института за борба против маларията и Санитарно-епидемиологичната станция - Варна, а от 1965 г. до 1972 г. е старши научен сътрудник II степен в катедрата по обща
биология при Медицинския институт – Варна. Първи в страната прави опит за лечение
на маларията.
Умира през 1988 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1978).
Дипломи за образование (1932, 1938 г.).
Научни съобщения, статии и доклади с проучвания в областта на маларията, имунитета и паразитологията (1952 - 1977).
Рецензии на научните му трудове (1956 - 1980).
Статии, публикувани в местни и централни периодични издания (1965 - 1980).
Писма от д-р Т. Авлавидов до негови колеги в страната за проучванията му върху
трихинилозата и маларията (1949 - 1961).
Снимки на д-р Т. Авлавидов като ученик и студент (1926 - 1937), със семейството му
(1908 - 1963), с колеги от Варна и страната (1942 - 1947).
АЛАТОВ, СТОЙКО СТОЯНОВ (1918 - ?)
Ф. 1153, 46 а. е., 1926 - 1981 г.

Роден на 6 ян. 1918 г. във Варна. Учи във Варненската мъжка гимназия. През 1933
г. е изключен и започва работа на пристанището. Завършва курс за капитани, организиран от БМФ - Варна и работи като помощник-капитан и капитан на корабите “Тракия”, “Люлин”, “Септември”, “Бяла” и “Д. Кондов”. От края на май 1964 г. извършва
рейсове по линията Испания, Северозападна Европа, Западна Африка, СССР с корабите “Пирин” и “Стара планина”. През 1970 г. е капитан-директор на риболовни траулери към СП “Океански риболов” – гр. Бургас.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1981).
Удостоверения, морски книжки и входни карти за посещения на пристанищни райони
(1941 - 1953).
Рапорти за състоянието на екипажите и корабите (1970 - 1978).
Радиограми, телеграми, телекси и договори с чужди фирми за доставка на стоки (1971
- 1978).
Доклади и информации за улова на риба (1971 - 1978).
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Снимки на С. Алатов като ученик (1931 - 1933), с екипажи от различни кораби (1935 1956), по време на улов в района на Западна Африка (1970), от коктейл в посолството на
СССР в Лагос, Нигерия (1976).
АЛЕКСИЕВ, АЛЕКСИ МИХАЙЛОВ (1897 - 1980)
Ф. 1344, 43 а. е., 1947 - 1980 г.

Роден е на 1 май 1897 г. в гр. Тулуза, Франция. Учи в Роберт колеж – Цариград
(Истанбул). Продължава образованието си във Виена, Австрия. Завършва световна
търговия и стопански туризъм. След завръщането си в България, работи в Курортна
дирекция – Варна и активно се занимава със спортна дейност. От 1955 г. е треньор по
плуване. Удостоен е със званието “Заслужил треньор”.
Умира на 19 ноем. 1980 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Биография, написана от съпругата му (1980).
Грамоти и дипломи за спортните му заслуги (1947 - 1978).
Статии за него и възпитаниците му от секция “Плуване” (1965 - 1974).
Доклади и информации за: спортната подготовка на плувците, олимпиадата в Мексико,
развитието на плувния спорт във Варна (1958 - 1974).
Писма от А. Алексиев до ЦС на БСФС по служебни въпроси (1967 - 1970).
Снимки на А. Алексиев с близки, приятели и негови възпитаници (1947 - 1970).
БАЕВ, КРЪСТЮ МЕТОДИЕВ (1909 - 1991)
Ф. 1294, 60 а. е., 1929 - 1988 г.

Роден е на 6 апр. 1909 г. във Варна. През 1935 г. завършва славянска филология и
литература в Софийския университет. Работи като учител в градовете Бургас, Сливен
и Шумен. От 1944 г. е директор на Варненската мъжка гимназия. Занимава се с изследователска дейност в областта на историографията, фолклористиката, естетиката и
изкуството.
Архивният фонд е частично запазен.
Биографични бележки (1979).
Грамоти (1979).
Научни съобщения по топонимия (1955 - 1966), за духовната и материалната култура
на гагаузите (1961 - 1981).
Статии за живота и дейността на Отон Иванов (1943 - 1976), за Априлското въстание
(1951), за поети и писатели (1953 - 1957).
Доклад за учебната дейност (1945 - 1948) и юбилейни чествания (1948 - 1988).
Снимки на К. Баев от чествания и конференции (1980).
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СЕМЕЕН ФОНД “БАЛТАДЖИЕВИ”
Ф. 998, 71 а. е., 1885 - 1977 г.
БАЛТАДЖИЕВА, ЗЛАТКА СТАМУЛОВА (1885 - 1977)

Родена е през 1885 г. в гр. Калофер. Учи в Пловдив. През 1904 г. се установява да
живее във Варна. Занимава се с благотворителна дейност. От 1935 г. е председателка
на Благотворително дружество “Милосърдие” - Варна, а от 1944 г. е член на Народния
съюз “Звено” - Варна. Умира на 26 март 1977 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Биографични бележки (1980).
Свидетелство за образование (1903).
Грамота за удостояване с почетен знак “За насърчение към човеколюбието” (1938).
Доклади за: участието и в конференции, конгреси и събрания на женската секция при
Народен съюз “Звено” - Варна (1945 - 1948), дейността на женската секция “Славянка” при
“Народен съюз ”Звено” - Варна (1945), дейността и като народен съветник в ГНС - Варна
(1949).
Отчети за дейността на кварталния комитет на ОФ в местността Рупи - Св. Константин
(1947 - 1948).
Слова и обръщения от годишнини и изложби (1945 - 1947).
Портретни снимки на З. Балтаджиева (1935 - 1936).
Снимки на З. Балтаджиева с членове на Дружество “Милосърдие” - Варна (1936), с
участнички в конгреса на жените в Белград, Югославия (1945).
Снимки на ученици и ученички от Средно търговско училище - Варна (1920) и деца от
Дом “Анастасия д-р Желязков” - Варна (1936).
БАЛТАДЖИЕВ, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ - син (1907 - ?)

Роден е на 19 ноем. 1907 г. във Варна. Завършва електроинженерство в Париж и
Гренобъл. През 1931 г. работи като инженер в Общинско предприятие по електричество – Варна, и участва в изграждането на термичната електрическа централа. През
1947 г. е назначен за преподавател по измервателна електротехника в Университет
“Св. Кирил Славянобългарски” - Варна. След закриване на факултета през 1970 г.,
Балтаджиев е избран за професор в Софийската държавна политехника.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографични бележки (1975).
Обяснителни записки за далекопроводи - с. Рудник - Варна, Варна - с. Белово, с. Белово
- Река Девня (1937).
Изложения за определяне на мястото за нова термоелектрическа централа във Варна
(1937), за доставяне и инсталиране на парна електропроводна централа (1937), заключения
и разчети за поддържането и експлоатацията на машините в електрическата централа (1941
- 1944).
Портретна снимка на А. Балтаджиев (1974).
Снимки на Гръцката махала във Варна (1914), от замръзналото море край Варна (1929),
от строителството на Термичната централа - Варна (1940 - 1942).
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БАТУЛЕВА, ЛИЛЯНА ПЕТРОВА (1926 - ?)
Ф. 1351, 42 а. е., 1956 - 1987 г.

Родена е на 5 дек. 1926 г. във Варна. През 1955 г. завършва Висшия институт за
театрално изкуство “Кр. Сарафов” – гр. София – специалност “Театрално майсторство и кинорежисура”. Започва театралната си кариера във Варненски драматичен
театър. През 1970 - 1987 г. работи като режисьор в Студията за телевизионни филми
“ЕКРАН” - гр. София.
Архивният фонд е частично запазен.
Статии с отзиви за телевизионните и документалните филми на А. Бутулева (1982 1986).
Дипломи от участия в национални и международни филмови фестивали за награждаване на филмите “Скала от морето” и “Човекът и морето” (1976 - 1988).
Снимки на кадри от негови филми (1970 - 1986).
Писма от зрители до А. Бутулева с отзиви за творческата и дейност (1986).
Портретни снимки на А. Бутулева (1927 - 1987) и семейни снимки (1971).
БОГДАНОВ, ЯНАКИ НИКОЛОВ (1892 - 1982)
Ф. 1172, 31 а. е., 1909 - 1982 г.

Роден е на 15 ноем. 1892 г. в с. Горичане, Добричко. През 1915 г. завършва медицина в Хайделберг, Германия, и специализира акушеро-гинекология. Участва в Първата
световна война и през 1919 г. се установява във Варна. Работи като акушер-гинеколог.
Умира на 10 май 1982 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографични бележки (1959, 1965).
Дипломи за образование (1909, 1916).
Авторски свидетелства за патентовани нови методи за производство на цинк, оловна
глеч, издадени от институти в Германия, Русия и Института за изобретения и рационализации - гр. София (1937 - 1968).
Доклади и допълнителни предложения и изложения за рационализации (1965 - 1975).
Отчет и сведения за дейността на акушеро-гинекологичния му кабинет (1955 - 1962).
Снимки на Я. Богданов: като студент (1914), лекар по време на Първата световна
война (1906 - 1918), със семейството му (1933 - 1940).
ВАСИЛЕВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ (1892 - 1969)
Ф. 1321, 39 а. е., 1925 - 1969 г.

Роден е на 14 февр. 1892 г. в гр. Балчик. През 1918 г. се установява във Варна.
Участва в Испанската гражданска война. През 1945 г. се завръща във Варна и работи
като директор на макаронена фабрика до 1953 г.
Умира през 1969 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1969).
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Удостоверения за: завършени курсове (1935 - 1940), присъждане на смъртна присъда
(1936), участие в Испанската гражданска война (1947).
Бригадирска карта (1948).
Спомени за участието му в революционното движение (1964) и в Испанската гражданска война (1964).
Снимки на А. Василев със семейството му (1914 - 1961), с офицери на испанския
фронт (1937) и с интербригадисти на испанско-френската граница (1937).
ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР ДОБРИНОВ (1924 - 1996)
Ф. 1419, 257 а. е., 1928 - 1993 г.

Роден е на 8 май 1924 г. във Варна. През 1934 г. завършва класическа мъжка
гимназия и продължава образованието си в Медицинския университет – гр. София.
Завършва през 1951 г. и започва работа като ординатор в Санаториум по костноставна туберкулоза за деца във Варна. Специализира: “Костно-ставна туберкулоза” и
“Фтизиатрия”. Записва свободна аспирантура по история на медицината към ВМИ –
гр. София и на 21 апр. 1970 г. защитава кандидатска дисертация на тема: “Медицината
през родово-общинния и робовладелския строй в България”.
Умира на 21 май 1996 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1975).
Свидетелства и дипломи за образование (1938 - 1951), за присъдено научно звание и
степен (1970, 1977).
Научни съобщения, статии и доклади за медицината в древна Тракия и историята на
здравеопазването във Варна от древността до наши дни (1951 - 1989).
Кореспонденция на В. Василев с родителите му (1943 - 1947), лекари от страната и
чужбина по професионални теми (1947 - 1985).
Снимки на В. Василев от участието му в национални и международни конференции
(1951 - 1979), от 60-годишния му юбилей (1983).
Програми от международни конгреси с негово участие (1961 - 1978).
ВИЧЕВА, ВАЛЯ БОГДАНОВА (1912 - ?)
Ф. 1277, 98 а. е., 1931 - 1988 г.

Родена е на 28 юни 1912 г. в гр. Тулча, Румъния. Семейството є се заселва във
Варна през 1914 г. Учи във Варненската девическа гимназия, а през 1936 г. завършва
висше образование в Търговската академия в гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1957).
Свидетелство и диплом за образование (1931, 1936).
Грамоти и удостоверения за награждаване (1955 - 1988).
Статии и интервюта за живота и дейността на В. Вичева (1973 - 1986)
Доклади, статии, слова за българо-съветската дружба (1953 - 1983).
Снимки на В. Вичева със семейството є (1955 - 1960), от посещение в Русия (1961), от
срещи с писатели (1973) и с активисти на българо-съветската дружба (1971 - 1975).
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ВЛАДКОВ, ЛЮБОМИР ИЛИЕВ (1920)
Ф. 1473, 584 а. е., 1878 - 1995 г.

Роден е на 1 юли 1920 г. в гр. Провадия, Варненско. Завършва Априловската
гимназия в гр. Габрово. През 1949 г. се установява в гр. Варна и работи в Градския и
Окръжния съвет за изкуство и култура и в Народната библиотека “П. Славейков”.
Член е на съюза на писателите.
Архивният фонд е много добре запазен.
Автобиография (1949 - 1995).
Удостоверения за образование (1928 - 1936).
Пиеси, драми, комедии, сценични импровизации, диалози, драматизации по чужди произведения (1947 - 1977).
Книги, повести, новели, разкази и есета (1936 - 1995).
Статии, репортажи и очерци (1945 - 1995).
Сценарии за радиопредавания, телевизионни филми и предавания (1977 - 1985).
Биографични и библиографски указатели (1967 - 1995).
Кореспонденция с: театрални дейци от цялата страна (1957 - 1994), издателства и
редакции (1951 - 1991), близки и приятели (1946 - 1994).
Портретни снимки на Л. Владков (1949 - 1960).
Снимки със семейството му (1930 - 1970), с приятели (1960 - 1972), от срещи и конференции (1946 - 1979).
Снимки на родственици (1878 - 1929).
ВЪЛКАНОВ, МАРКО ГЕОРГИЕВ (1920 - 1985)
Ф. 1307, 98 а. е., 1920 - 1985 г.

Роден е на 20 ян. 1920 г. в с. Аксаково, Варненско. През 1945 г. завършва висше
икономическо образование в Държавния университет “Св. Кирил Славянобългарски” – Варна. Постъпва на работа в университета като редовен асистент по политическа икономия. През 1948 г. е назначен за редовен доцент, а от 14 апр. 1961 г. е удостоен
с научно звание “професор” и е избран за декан на счетоводния факултет при ВИНС
“Д. Благоев” - Варна. Участва в аналитико-изследователския сектор към НИПКИК –
Варна с разработки за корабостроенето в България.
Умира на 29 май 1985 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1960).
Диплом за образование (1945), за присъждане на научно звание (1961).
Грамоти, награди и орденски книжки (1966 - 1984).
Поздравителни адреси по повод годишнини (1969, 1980).
Научни съобщения и монографии за организацията на производството, труда и управлението, за проблемите на икономиката в корабостроенето (1953 - 1980).
Лекции на М. Вълканов по марксистко-ленинска политическа икономия, история на
икономическите учения и научно-технически проблеми (1963 - 1983).
Снимки на М. Вълканов като ученик, студент и преподавател (1930 - 1955).
Снимки от 60-годишния му юбилей (1980).
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ГАНЕВ, ДИМИТЪР СТЕФАНОВ (1908 - 1986)
Ф. 1393, 109 а. е., 1984 - 1986 г.

Роден е на 15 юли 1908 г. във Варна. Учи в средно и висше търговско училище във
Варна. През 1928 г. заминава за Англия и продължава образованието си в Кеймбридж.
Специализира в Женева.
След завръщането си в България през 1932 г. работи като асистент, доцент и
професор в Катедрата по стопанска география във Висшето търговско училище и
ВИНС “Д. Благоев” - Варна. Дълги години е декан на стопанския факултет. Автор е на
учебници по икономическа география.
Умира на 1 ян. 1986 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографични сведения (1900).
Диплом за образование (1928) и сертификат за курсове (1932 - 1937).
Схема на родословното дърво на фамилия Ганеви (1965).
Научни изследвания за икономическото развитие на България (1930 - 1932), монографии за стопанско-географската характеристика на Камчийската низина (1954 - 1956), учебници по икономическа география и география на международния туризъм (1968).
Доклади и лекции по обща икономическа география и международен туризъм (1968 1980).
Речи, обръщения и писма за промените, настъпили след 9 септ. 1944 г. (1944 - 1945).
Тържествени доклади и слова от юбилеи и годишнини (1959 - 1985).
Писма на Д. Ганев до приятели и колеги по лични въпроси (1938 - 1986).
Снимки на Д. Ганев с родственици (1903 - 1984) и със студенти в Женева (1926 - 1985).
СЕМЕЕН ФОНД “ГЕНЧЕВ, ПЕНЧО ХРИСТОВ, проф., и д-р ЛИЛЯНА
ВАСИЛЕВА СТАВРЕВА-ГЕНЧЕВА”
Ф. 1476, 106 а. е., 1930 - 1995 г.
ГЕНЧЕВ, ПЕНЧО ХРИСТОВ (1915 - 1992)

Роден е на 3 юни 1915 г. в с. Люляк, Старозагорско. Средното си образование
започва в Казанлъшкото смесено педагогическо училище и го завършва в Старозагорската мъжка гимназия през 1935 г. Висшето си образование получава през 1945 г.
във Висшето търговско училище във Варна. През 1949 г. постъпва като асистент във
ВИНС “Д. Благоев” - Варна. През 1953 г. става старши преподавател, през 1963 г. доцент, а от 1975 г. - професор. Основател е на специалността “Икономика и организация на материално-техническото снабдяване”. Автор е на над 65 научни труда - монографии, научни статии и доклади, учебници, учебни помагала, справочници. От 1972 до
1976 г. е заместник-ректор на ВИНС “Д. Благоев” - Варна.
Умира на 13 апр. 1992 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Дипломи и свидетелства за образование и специализации (1930, 1975, 1985).
Биографичен очерк за него (Б. д.).
Рецензии на научните му трудове (1961 - 1985).
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Научни доклади (1967), изследвания (1954 - 1985), справочници (1982 - 1985), статии
(1952), учебници и учебни помагала (1961 - 1973).
Лична кореспонденция с приятели и колеги (1963 - 1975).
Портретна снимка на проф. Пенчо Хр. Генчев (1990).
ГЕНЧЕВА-СТАВРЕВА, ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА (1918)

Родена е на 17 ян. 1918 г. във Варна. Дъщеря е на известния български преводач,
литературовед и литературен критик Васил Ставрев. През 1941 г. завършва славянска филология, втора специалност - немска филология, в Софийски университет “Св.
Климент Охридски”. През 1970 г. защитава научна степен - “Кандидат на филологическите науки”, а през 1981 г. - “Доктор на педагогическите науки”. Преподавател е по
езикознание, стилистика, методика на обучението по роден език във Варненската
мъжка гимназия, в Института за повишаване на квалификацията на учителите “Петър
Берон” - Варна. Автор е на учебници и учебни помагала, научни статии и доклади,
изследвания за културното минало на Варна. Председател е на Съюза на филолозите
българисти във Варна, сътрудник е на МНП за съставяне на учебното съдържание на
обучението по български език. Има над 90 публикации в регионални и национални
периодични издания и научни сборници. През 1998 г. е удостоена със званието “Почетен гражданин на Варна”.
Архивният фонд е добре запазен.
Дипломи за завършено образование (1941, 1970, 1981).
Отзиви и научни изследвания за нея (1981, 1995).
Автореферати на кандидатска и докторска дисертация (1970, 1981).
Научни доклади (1944 - 1982), изследвания (1982 - 1995), рецензии и статии (1961 1971), учебници и учебни помагала за обучението по български език и литература, реторика, стилистика и езикознание (1962 - 1993).
Лична кореспонденция с приятели и колеги (1981).
Портретни снимки на д-р Лиляна Василева Ставрева-Генчева (1976 - 1995), снимки със
семейството (1950 - 1994), с приятели (1939).
ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ (1930 - 1980)
Ф. 1000, 136 а. е., 1963 - 1980 г.

Роден е на 4 юни 1930 г. в гр. Кърджали. Родителите му се преселват във Варна,
където завършва Техникум по корабостроене и корабоплаване. От 1958 г. е командир
на отряд яхти в Централния морски клуб - Варна. Работи като моряк и помощниккапитан на корабите “Хр. Ботев”, “Пирин” и “България”. През 1976 г. участва в
трансатлантическата регата за самотни мореплаватели “ОСТАР – 76”. Яхтата “Кор
Кароли”, водена от капитан Георгиев, печели 37-о място по реда на пристигането от
стартиралите 125 яхти и 24-о в своя клас. Прави околосветско пътешествие през Панамския канал за 202 денонощия. За успешното му завръщане е удостоен със званието
“Герой на Народна република България” и “Капитан далечно плаване”.
Умира на 13 май 1980 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
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Автобиография (1963).
Моряшки паспорт (1970).
Статии, спомени и стенограми за околосветското му плаване (1974 - 1980).
Бележки от пресконференции в Хавана и Варна по повод посрещането му (1977 1978).
Грамоти и поздравителни адреси за околосветското му пътешествие (1977 - 1978).
Журнали, дневници, разкази и бележки от околосветското му плаване с яхта “Кор
Кароли” (1975 - 1977).
Писма от капитан Георгиев до семейството му по лични въпроси (1976 - 1977).
Портретни снимки на капитан Георгиев (1978), снимки със семейството му (1977 1978), от срещи и пресконференции (1977 - 1979), от посрещането му на пристанище Варна
(1978).
Снимки на яхта “Кор Кароли” (1977).
ГЕОРГИЕВ, ДОБРИ МИТЕВ (1913 - ?)
Ф. 1258, 31 а. е., 1932 - 1986 г.

Роден е на 30 юни 1913 г. в с. Кривини, Варненско. През 1933 г. завършва земеделско училище в с. Долен чифлик, Варненско. Работи в областта на селското стопанство
и се занимава с обществена дейност.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1984).
Орденски книжки и грамоти (1948 - 1986).
Спомени за създаване на ТКЗС - с. Кривини, Варненско (1945 - 1952), за участие в
обществено-политическия живот (1985 - 1986).
Снимки на Д. Георгиев със семейството му (1937 - 1965), от участие в общественополитическия живот (1949 - 1960).
ГЕОРГИЕВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ (1924 - 1984)
Ф. 1325, 89 а. е., 1924 - 1986 г.

Роден е на 18 ян. 1924 г. в с. Николаевка, Варненско. Учи във Варненската мъжка
гимназия. Още като ученик е приет за член на БКП. През 1942 г. е арестуван и изключен без право да продължи обучението си. Активно участва в партийната организация
в с. Николаевка, Варненско. За дейността си е арестуван и осъден. На 8 септ. 1944 г.
излиза от затвора и започва работа като инспектор в ОК на Работнически младежки
съюз – Варна. Завършва машинно инженерство във ВМИ – гр. София. През 1951 г. е
назначен за командир на секретно поделение в гр. Балчик, а през 1953 г. е инженер в
Авторемонтна база – гр. Добрич. От 1959 до 1982 г. работи като инженер в ДМЗ “В.
Коларов” – Варна, в Инспекция за партиен и държавен контрол - Варна, директор е на
Инспекцията по качество, метрология и стандартизация - Варна. Участва активно във
всички политически мероприятия на БКП.
Умира на 12 февр. 1984 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1959, 1975).
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Молба за прекатегоризиране като активен борец против фашизма и капитализма втора
степен (1970 - 1971).
Удостоверения за антифашистката му дейност (1945 - 1986).
Спомени от борци против фашизма за съвместна дейност (1960 - 1986).
Чертежи и скици с предложения за рационализации (1974).
Информации и доклади за дейността му (1975 - 1982).
Портретни снимки на Й. Георгиев (1945 - 1975).
Снимки с негови съратници ремсисти (1940 - 1941), от служебната му дейност с колеги
(1958 - 1981).
ГЕРИНСКИ, БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ (1923)
Ф. 1267, 57 а. е., 1943 - 1994 г.

Роден е на 23 юли 1923 г. в гр. Ихтиман. Още като ученик през 1938 г. става член на
Работнически младежки съюз и се включва в младежкото революционно движение.
През 1943 г. е ятак на партизански отряд “Г. Бенковски” и е осъден на 10 години
затвор. След 9 септ. 1944 г. е освободен и участва като доброволец в Отечествената
война. Работи в ОК на БКП и ОНС – гр. Ихтиман. През 1959 г. постъпва на работа в
Циментовия завод – гр. Девня, а по-късно в СМК – Варна. За несъгласието му с някои
методи на работа, през 1977 г. е арестуван и е изключен от БКП.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1982 - 1984).
Свидетелства, дипломи и удостоверения за участието му в Отечествената война (1945
- 1974).
Писма, изложения, протоколи с решения за изключването на му от БКП и възстановяване на членството му (1978 - 1979).
Изказвания и изложения по актуални проблеми (1990 - 1992).
Разкази и стихове от Б. Герински (1972 - 1987).
Спомени за революционното движение, колективизацията в Ихтиман (1976 - 1986),
дейността му като граничен офицер (1986), участието му в Отечествената война (1985).
Снимки на Б. Герински със семейството му (1945 - 1976).
ГЛАВАНАКОВ, ЕМИЛ НИКОЛОВ (1918 - 1978)
Ф. 1260, 44 а. е., 1919 - 1978 г.

Роден е на 9 юли 1918 г. в гр. София. Завършва Музикалната академия и учи в
диригентския клас на проф. Асен Димитров, специализира при проф. Едмондо де Веки.
От 1942 до 1950 г. свири като виолист във Военния симфоничен оркестър в гр. София
(Софийската държавна филхармония). На 1 апр. 1950 г. е назначен за диригент на
Варненския симфоничен оркестър, а от 1956 г. е негов главен диригент. Творческият
му път е свързан с Варненската филхармония, която, благодарение на него, получава
международно признание. Удостоен е с почетното звание “Заслужил артист”.
Умира през 1978 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1970).
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Свидетелства и дипломи за образование (1933 - 1942).
Орденски книжки и грамоти (1956 - 1979).
Рецензии и отзиви за концерти и спектакли, под негово диригентство (1947 - 1970).
Бележник за репертоара на изнесените концерти под негово диригентство (1955 1976).
Поздравителни писма за фестивали в страната и чужбина (1969 - 1972).
Снимки на Е. Главанаков със Софийския военен симфоничен оркестър по време на
репетиции, концерти, прегледи и фестивали (1951 - 1973).
ГОРАНОВ, КАМЕН БЕБИНОВ (1925 - 1985)
Ф. 1348, 104 а. е., 1926 - 1987 г.

Роден е на 19 май 1925 г. в с. Вълчедръм, Ломско. Завършва архитектура в Държавен университет – Варна (1951). Работи като архитект в Проектантска организация Варна (1952 - 1958), а през 1958 - 1964 г. – в ГНС – гр. Варна, отдел “Култура”. От 1964
до 1985 завежда отделение за реставрация и консервация при Окръжната дирекция
“Културно-историческо наследство”- Варна.
Умира през 1985 г. във Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Свидетелство и диплом за образование (1945, 1955).
Орденски книжки, дипломи и грамоти (1955 - 1985).
Статии с отзиви за творческите му изяви (1961 - 1987).
Статии и доклади от К. Горанов за историята на архитектурни забележителности във
Варненския край и реставрационната дейност на паметници на културата (1967 - 1985).
Проекти на филиал на театър “Варненска комуна” (1962), Астрономическа обсерватория с планетариум - Варна (1966), изложбени зали в гр. Провадия (1969), Градски музей и
Художествена галерия в гр. Каварна (1973), Къща-музей “Светослав Обретенов” - гр. Провадия (1976), Музей на мозайките - гр. Девня (1979), Музей по история на медицината Варна (1980), Възпоменателна чешма при Музея на Възраждането - Варна (1980).
Проекти за реставрация на крепостта “Овеч” - гр. Провадия (1969), на архитектурния
резерват “Вароша” и възрожденски къщи в гр. Провадия (1944 - 1971), църквата “Св. Никола” и килийно училище в гр. Балчик (1971 - 1980).
Проекти за пиедестали и паметници на Петър Берон, Константин Доганов, Аврам
Гачев, Антон Страшимиров, Георги Петлешев, за музеи и музейни сбирки на етнографски
парк в квартал “Аспарухово” и Дом на самодейността - Варна (1965 - 1985).
Архитектурни заснемания на археологически обекти - Варненски некропол, разкопки
при нос Калиакра (1965 - 1975).
Снимки на архитектурни детайли, обекти, забележителности, паметници (1965 - 1985).
Снимки на К. Горанов като ученик и студент (1938 - 1951), с колеги и приятели (1955 1985).
ГРОЗДАНОВ, АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ (1904 - ?)
Ф. 1027, 53 а. е., 1922 - 1978 г.

Роден е на 16 май 1904 г. в с. Неофит Рилски, Варненско. Учи в с. Неофит Рилски,
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с. Садово и гр. Провадия. Работи като административен служител в различни села на
Провадийска околия в периода 1921 - 1958 г. През 1922 г. става член на БЗНС.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1946, 1969, 1978).
Членски карти (1922, 1944).
Доклади и изказвания за дейността му като административен служител (1932 - 1938), за
юбилейни чествания и тържества (1934 - 1935).
Протоколи и списъци на Ловно-рибарската дружина в гр. Провадия (1939 - 1951).
Статии за просветната и читалищната дейност (1931 - 1969).
Портретни снимки на Ал. Грозданов (1931 - 1933).
Снимки с близки и познати (1930 - 1939), от дейността на ловно-рибарската дружина в
с. Неофит Рилски, Варненско (1936 - 1945).
ДИНЕВ, ХРИСТО ПЕТРОВ (1911 - 1984)
Ф. 1188, 70 а. е., 1944 - 1979 г.

Роден е на 18 окт. 1911 г. в с. Вълчи дол, Варненско. Завършва прогимназиално
образование в родното си село. От 1930 г. е член на Работническия младежки съюз, а от
1936 г. – на БКП. През 1942 г. е осъден за антифашистка дейност от Шуменския
военнополеви съд на 15 г. затвор. Освободен е на 9 септ. 1944 г. и започва работа в ОК
на БКП – гр. Провадия, програмен ръководител на Радиовъзел – Варна и уредник на
Музея на революционното движение във Варна.
Умира през август 1984 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1958 - 1959).
Информации и кореспонденция на Х. Динев за дейността му като кореспондент и
уредник (1950 - 1960).
Статии и спомени за Б. Касабов, А. Гачев, С. Ганчев, В. Близнакова, Х. Чернаев, М.
Белчева (1960 - 1964).
Сборник “Спомени за кооперативното движение във Варненски окръг” (1968).
Спомени, биографии и бележки за личности и събития, събрани от Хр. Динев (1974 1979).
Списъци на паметници, паметни плочи и исторически места във Варна и окръга (1960
- 1974).
ДИНЕВ, ХРИСТО ХРИСТОВ (1900 - 1977)
Ф. 1427, 132 а. е., 1914 - 1995 г.

Роден е на 15 окт. 1900 г. в с. Пашели, Македония. Още като ученик се увлича от
театралното изкуство. През 1919 г. се установява във Варна и постъпва като хорист в
Оперно-драматична дружба – Варна. Христо Динев е сред основателите на Варненския
общински театър. Започва своята творческа кариера с роля в пиесата “Великият Галеото” от Ечекарий. За повече от четири десетилетия той изиграва над триста роли,
като пресъздава на сцената образите на Странджата, Борислав, Ф. Протасов, Гунчо
Митин, Радинов и редица други. За своята актьорска дейност е удостоен със звание
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“Заслужил артист”.
Умира на 21 февр. 1977 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Лични карти (1941 - 1949).
Указ за удостояването му със звание “Заслужил артист” (1965).
Слова, поздравителни адреси, програми, афиши и статии с отзиви по повод 40 год.
театрална дейност (1961).
Текстове от роли (1921 - 1963).
Снимки от роли (1928 - 1962).
Програми от спектакли с негово участие (1942 - 1966).
Статии за сценичните му изяви (1928 - 1960).
Ръкописи от мемоарната му книга “По вода и суша” и на статии (1969 - 1983).
Снимки на Хр. Динев със семейството му (1928 - 1970), от участието му в конгреси и
срещи на артистите (1929 - 1970).
ДОБРЕВ, ИЛИЯ ИЛИЕВ (1892 - 1982)
Ф. 1286, 145 а. е., 1892 - 1982 г.

Роден е на 14 ян. 1892 г. в с. Манастир, Варненско. През 1914 г. става член на
БРСДП (т. с.). През 1923 г. участва в Юнското антифашистко въстание и в подготовката на Септемврийското. Делегат е на Националната конференция на работническата партия, проведена през 1928 г. От 1929 г. е член на ЦК на Работническата партия.
През септ. 1944 г. започва работа като секретар на ОкК на БКП и е председател на ИК
на ОкНС – гр. Провадия, председател е на Контролната комисия при ОК на БКП –
Варна.
Умира на 24 юни 1981 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Удостоверения за избирането му за делегат на конгреси на БКП (1948 - 1954).
Укази и грамоти за награждаване (1967 - 1977).
Спомени за революционното и работническото движение в с. Манастир, Варненско за
Л. Станев, Т. Костов, Т. Павлов (1964 - 1972), за дейността на политзатворниците във Варна
и София (1969).
Бележници с работни записки за състоянието и изпълнението на селскостопанските и
производствените задачи в Провадийска околия (1949 - 1963).
Доклади, информации и изказвания за дейността на Народното събрание (1946 - 1976).
Портретни снимки на Илия Илиев Добрев (1964 - 1972), снимки от конгреси, събрания
и чествания (1944 - 1978).
ЗЛАТАРСКИ, ДИМИТЪР ИВАНОВ (1903 - ?)
Ф. 1140, 43 а. е., 1926 - 1980 г.

Роден е през окт. 1903 г. Преподавател е в гр. Провадия и в Македония. През 1944
г. се установява в с. Дългопол (дн. гр.), Варненско и поставя началото на музейна сбирка, която прераства в Етнографски музей - Варна. През дългогодишната си изследователска и събирателска дейност открива уникални експонати от праисторията на Кам-
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чийския край, тракийската и римската епоха, Първата и Втората българска държава
и Възраждането. Удостоен е със званията: “Заслужил учител”, “Народен деятел на
културата” и “Герой на социалистическия труд”.
Архивният фонд е частично запазен.
Писма от проф. Н. Стоянов и д-р И. Буреш с описания на открити нови видове насекоми и растения (1931 - 1962), с К. Шкорпил и проф. П. Бакалов за определяне на произхода на
древни монети и археологически находки (1935 - 1968) и за създаването на исторически
музей в гр. Дългопол, Варненско (1978).
ЗЛАТЕВ, СТЕФАН ХРИСТОВ (1920 - 1986)
Ф. 1091, 56 а. е., 1944 - 1979 г.

Роден е на 31 март 1920 г. в гр. Севлиево. Учи в Музикална академия - гр. София,
но прекъсва следването си по финансови причини. Занимава се с музикална и театрална дейност. През 1948 г. основава театрална трупа в гр. Провадия, а по-късно работи
като инспектор в отдел “Култура” при ОНС - Варна и в Дома за художествена самодейност - Варна.
Умира на 14 дек. 1986 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Награди и отличия за актьорско майсторство (1952 - 1979).
Лекции, доклади и изказвания по актьорско майсторство (1958 - 1963).
Методически указания за работата на самодейни театрални състави (1962 - 1978).
Статии за театралното и читалищното дело във Варна (1971 - 1975).
Програми, афиши и снимки от спектакли на самодейните театрални колективи в градовете Провадия (1948 - 1960), Ямбол и Пазарджик (1959 - 1965).
ИВАНОВ, ТРЕМОЛ АТАНАСОВ (1913 - 2000)
Ф. 1372, 202 а. е., 1930 - 1995 г.

Роден е на 10 юни 1913 г. в гр. Елена. Учи в 28-и випуск на Морското училище във
Варна. През 1942 г. е командир на торпедоносеца “Дръзки”, а от 1943 до 1944 г. работи
в Дирекция по параходство “Българско речно плаване” – гр. Русе. През 1944 и 1945 г. е
мобилизиран в Щаба на армията и отговаря за водния транспорт. След края на Втората световна война е съветник-референт във Върховния стопански съвет – гр. София.
От 1948 г. е назначен за директор на новооснованото Държавно параходство “БМФ” Варна. Работи като технолог, главен директор и заместник-директор на КЗ – Варна, а
от 1968 до 1973 г. е директор на Външнотърговско предприятие “Корабоимпекс” Варна.
През годините събира данни, сведения, изгражда свои теории и концепции за развитието на българското корабостроене и корабоплаване.
Умира на 11 ноем. 2000 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1990, 1994).
Свидетелства и дипломи за образование (1943, 1994).
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Легитимация за капитан (1950) и щурман - далечно плаване (1964).
Орденски книжки и удостоверения за награждаване (1947 - 1969).
Информации, мнения, доклади и записки за усъвършенстване на българското корабостроене (1957 - 1969).
Бележници със сведения от служебни съвещания (1950 - 1973).
Статии за развитие на водния транспорт (1987 - 1995).
Спомени за работата му в Държавно параходство “БМФ” - Варна (1990).
Снимки с курсанти от Морско училище - Варна (1930 - 1935), на корабите “Беломорец” и “Юшар” (1938, 1967), от юбилейни чествания (1988 - 1990).
ЙОРДАНОВ, ТИХОМИР ТОДОРОВ (1932)
Ф. 1129, 758 а. е., 1932 - 1995 г.

Роден е на 16 апр. 1932 г. в гр. Нови пазар, Шуменско. През 1950 г. завършва
Провадийската гимназия и продължава обучението си в Софийския университет “Св.
Климент Охридски” – специалност “Български език и литература”. Още като студент
пише стихове, които публикува във вестниците “Народна младеж”, “Литературен
фронт”, “Стършел”. След завършване на образованието си работи като учител, заместник- и главен директор на в. “Народно дело”, РТВЦ – Варна и директор на Държавното издателство “Георги Бакалов” - Варна.
Архивният фонд е много добре запазен.
Автобиография (1983).
Дипломи за образование (1950 - 1954).
Стихове и разкази (1943 - 1995).
Повести и новели (1962 - 1973).
Епиграми, фейлетони и басни (1952 - 1991).
Приказки (1977 - 1981).
Сценарии за телевизионни предавания и филми (1975 - 1988).
Спомени за Д. Габе, Бл. Касабов и К. Симеонов (1990).
Преводи от руски език на стихове (1952 - 1986), разкази (1981 - 1982).
Статии и интервюта (1955 - 1980).
Рецензии и мнения за ръкописите “И вдъхновение, и творчески труд” (1983 - 1986),
“Земята, която имаме” (1957), “Трудно щастие” (1970), “Случаен изстрел” (1973), “Варненски работи” (1975), “Разкази от старо и ново време” (1981), “Летни произшествия” (1986).
Статии с отзиви за творчеството му (1952 - 1993).
Библиографии на отпечатани стихове (1970), книги и рецензии (1982), преводи от
руски език (1982).
Писма до редакции и издателства (1963 - 1976).
Портретни снимки на Тихомир Тодоров Йорданов (1947 - 1982).
Снимки: със семейството му (1968 - 1982), с приятели (1950 - 1982), от творчески
срещи (1959 - 1989), по време на пътувания в страната и чужбина (1959 - 1982).
Снимки на писатели и поети - Г. Джагаров, А. Германов, П. Мах, Б. Сушински, Н.
Самохин и В. Озолин (1959 - 1981).
Книги с автографи от български и чуждестранни автори (1947 - 1995).
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КАЛЕНДЖИЕВА (ПАШЕВА), ГАНКА ЙОРДАНОВА (1930)
Ф. 1407, 108 а. е., 1954 - 1993 г.

Родена е на 2 дек. 1930 г. в гр. Добрич. През 1953 г. завършва архитектура във
Висшия инженерно-строителен институт – гр. София. От 1956 до 1985 г. работи като
проектант и ръководител на Проектантска организация – Варна. Автор е на редица
проекти във Варна, от които най-значими са: Партиен дом, Техникум по електроника,
Дом “Майка и дете”, жилищен комплекс “Чайка”.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1993).
Проекти на: обществени сгради (1974 - 1986), обекти от здравеопазването и социалните грижи (1971 - 1982), почивни домове (1970 - 1982), училища (1966 - 1989), жилищни
сгради и комплекси (1979 - 1988).
КАМИЛОВ, ВЕСЕЛИН ВЛАДИСЛАВОВ (1924 - 1982)
Ф. 1299, 19 а. е., 1897 - 1982 г.

Роден е на 6 дек. 1924 г. в гр. Шумен. Завършва медицина в Медицинския университет – гр. София. Работи като лекар в Психиатричната болница в гр. Бяла и в гр.
Шумен. От 1964 г. се установява във Варна и е завеждащ специализиран неврологичен
кабинет в Ученическа поликлиника - Варна.
Умира на 31 окт. 1982 г. в гр. София.
Архивният фонд е частично запазен.
Биографични сведения от съпругата му (1982).
Диплом за образование (1951).
Удостоверение за специализация (1958!).
Лекции и публикации за лекарската му практика (1972 - 1974).
Писма до В. Камилов от пациенти по здравословни въпроси (1973 - 1975).
Снимки като ученик и студент (1941 - 1943), със семейството си (1962 - 1973).
КАРАДЖОВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ (1944 - 1992)
Ф. 1421, 42 а. е., 1890 - 1994 г.

Роден е на 26 окт. 1944 г. в гр. Сливен. Завършва Висшия машинно-електротехнически институт и Висшия медицински институт - гр. София. Работи в Научен институт
по хигиена и професионални заболявания - гр. София. Занимава се с научноизследователска дейност в областта на медицината. През 1991 г. е удостоен с научното звание
“Старши научен сътрудник” II степен.
Умира през 1992 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Удостоверения за раждане (дубликати) (1962, 1987).
Документи за образование (1968 - 1978) и научни степени (1977 - 1991).
Членски книжки за членуване в БКП и БСП (1978, 1990).
Писма и покани за участие в международни срещи и конгреси в областта на медицина-
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та (1991 - 1993).
Портретна снимка на К. Караджов (1989).
Речник на словосъчетанията (1890).
КАРАНОВ, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ (1892 - 1975)
Ф. 961, 93 а. е., 1884 - 1975 г.

Роден е на 1 окт. 1892 г. в с. Голямо Белово, Пазарджишко. Учи в гимназия в гр.
София и в музикалното училище при Съюза на музикалните дейци - гр. София. През
1920 г. продължава музикалното си образование в оперен клас на Виенската консерватория. След завръщането си в България работи в Радио – София и Радио – Варна,
ръководител е на Варненския клон на Съюза на българските композитори. Активно
участва в развитието на художествената самодейност в града. Автор е на статии,
рецензии, беседи и лекции по музика.
Умира на 18 май 1975 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1951).
Статии, афиши и дипляни от юбилейни чествания (1963 - 1973).
Учебно-методически ръководства и пособия (1953 - 1955).
Монографии, очерци и спомени за историята на музикалната култура във Варна (1960
- 1972).
Статии за музиканти, музикални изяви и за развитието на музикалното изкуство във
Варна (1946 - 1947).
Кореспонденция с музикални дейци (1947 - 1973).
Афиши и програми от концерти (1896 - 1949).
Портретни снимки на Йордан Георгиев Каранов (1965 - 1973).
Снимки с участници в конкурси, тържества и юбилейни чествания (1970 - 1972), със
Смесения хор - Варна (1972 - 1973).
Снимки на оперни певци от страната и чужбина (1930 - 1957), на духови оркестри и
певчески хорове (1884 - 1970).
КАРАСИМЕОНОВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ (1903 - 1986)
Ф. 1317, 256 а. е., 1888 - 1988 г.

Роден е на 30 ноем. 1903 г. в гр. Петербург, Русия. Завършва архитектура в гр.
Мюнхен, Германия. През 1929 г. печели конкурс на тема “Предимствата и недостатъците на дейността в градоустройството”. Работи в областта на градоустройството и
бароковата театрална архитектура. От 1946 г. е професор по история на архитектурата и завеждащ катедра в Държавен университет – Варна.
Умира през 1986 г. в гр. Силистра.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1945, 1962).
Курсови работи (1924 - 1928).
Научни трудове и студии в областта на градоустройствената архитектура (1928 1969).
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Статии за: археологически находки, българския архитектурен стил, сгради на опери,
театри, училища, църкви и къщи (1928 - 1969).
Дневници със скици и проучвания на църква “Св. София” в гр. Охрид (1941), на археологически находки от Плиска (1933 - 1950).
Лекции по градоустройствено планиране, корабна архитектура и организация на строителството (1946 - 1956).
Мнения и изложения за преустройство на сгради по Варненското крайбрежие (1947).
Проекти на жилищни и обществени сгради във Варна и страната (1934 - 1958).
Кореспонденция с баща му по лични въпроси (1923 - 1938), със съпругата му (1928 1958), с архитекти от чужбина във връзка с научноизследователската му дейност и за отпечатване на публикации (1928 - 1980).
Портретни снимки на Петър Стефанов Карасимеонов (1924) и снимки като ученик и
студент (1904 - 1929).
КИТИПОВ, ПЕТКО ПРОЙКОВ (1893 - 1983)
Ф. 1213, 44 а. е., 1899 - 1982 г.

Роден е през 1893 г. в с. Енина, Казанлъшко. Завършва педагогическо училище в
гр. Казанлък и учителства в селата Повеляново и Страшимирово, Варненско. Занимава се с краеведски изследвания.
Умира през 1983 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Спомени (1979).
Книги за историята на Варненската партийна организация (1963 - 1977).
Статии, доклади и бележки за личности и събития (1946 - 1980).
Кореспонденция с: А. Страшимиров, Ст. Бъчваров, проф. В. Михайлов (1960 - 1973).
Портретна снимка на П. Китипов (1949).
КОЛАРОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ (1906 -?)
Ф. 1113, 278 а. е., 1936 - 1986 г.

Роден е на 19 авг. 1906 г. в с. Петърница, Плевенско. През 1934 г. завършва медицина в София и работи като лекар в Плевенско и Горна Оряховица. На 1 апр. 1937 г. е
назначен в жп гара Варна. По време на Отечествената война е лекар в ХIII пехотен
рилски полк. По-късно продължава лекарската си практика във варненски болнични
заведения.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1979).
Биографии (1953 - 1975).
Ръкописи на книги за градската санитарна служба (1973), по медицински въпроси
(1976 - 1982).
Научни съобщения, доклади и монографии за: акушеро-гинекологичната помощ (1967
- 1970), изграждането и развитието на здравеопазването (1970 - 1980), трезвеността и алкохолизма (1938 - 1965).
Писма с колеги от страната за създаването на медицинските служби (1936 - 1958).
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ЛАМБЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ (1931 - 1995)
Ф. 1429, 166 а. е., 1939 - 1995 г.

Роден е на 24 ян. 1931 г. в гр. Плевен. Учи в родния си град и през 1954 г. продължава образованието си във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ) “Кр. Сарафов” - гр. София, специалност “Актьорско майсторство”.
Началото на творческия му път е свързан с учебния театър при НАТФИЗ. Играе в
градовете Димитровград и Стара Загора, а от 1978 г. продължава творческия си път
във Варненския драматичен театър, като става и негов директор.
Умира на 13 апр. 1995 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Свидетелство и диплом за образование (1954, 1959).
Поздравителни адреси (1955 - 1984) и грамоти (1957 - 1981).
Удостоверения за награждаване (1969 - 1981).
Указ за удостояване със звание “Заслужил артист” (1970).
Снимки от театрални постановки и негови роли в тях: учебен театър на НАТФИЗ
“Кръстьо Сарафов” - гр. София (1954 - 1959), Народен театър - гр. Димитровград (1960 1964), от Драматичен театър - гр. Стара Загора (1967 - 1975), Драматичен театър - Варна
(1980 - 1992).
Програми от спектакли (1960 - 1988).
Статии и интервюта за актьорската му дейност (1986 - 1988).
Портретни снимки на Ангел Георгиев Ламбев (1960 - 1990), като ученик (1939 - 1954)
и студент (1954 - 1957), със семейството му (1959 - 1990), с приятели и колеги (1960 - 1990).
ЛЕФТЕРОВ, ИРАКЛИ ДИМИТРОВ (1917 - 1981)
Ф. 1266, 30 а. е., 1942 - 1981 г.

Роден е на 16 септ. 1917 г. във Варна. Завършва медицина в София и работи като
участъков лекар, ординатор и завеждащ отделение “Окръжен педиатър” – Варна.
През 1950 г. получава специалност “Детски болести” и основава Дом “Майка и дете”
във Варна. Участва активно в обществения живот на Варна.
Умира на 1 ян. 1981 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1950 - 1969).
Диплом за образование (1943) и за получена специалност “Детски болести” (1956).
Заповеди за назначение, уволнение и преназначение (1943 - 1980).
Характеристики за лекарската му практика (1972 - 1978).
Поздравителни адреси (1970 - 1975).
Доклади и речи за организиране на детските домове и ясли (1956 - 1957).
Снимки: като студент (1937) и лекар в Окръжна болница - Варна (1948 - 1952), от
курсове за усъвършенстване на работата в детските домове (1956 - 1957).
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МАРКОВИЧ, СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ (1914 - 1988)
Ф. 1304, 146 а. е., 1933 - 1980 г.

Роден е на 5 юни 1914 г. във Варна. Учи във Варненската мъжка гимназия, а през
1937 г. продължава образованието си в Икономическия университет – Варна.
Работи като счетоводител в Държавно горско стопанство – с. Мугла, Смолянско.
От 1 юли 1948 г. е назначен като асистент към катедра “Финанси и кредит” при Икономическия университет – Варна. През 1955 г. е старши асистент, а през 1962 г. става
доцент. В периода 1963 - 1971 г. е заместник-декан по задочно обучение и отговаря за
научноизследователската работа на преподавателите от счетоводния факултет.
Умира на 29 февр. 1988 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1955, 1986).
Дипломи за образование (1933, 1938).
Поздравителни телеграми за присъдена научна степен “Доцент” и юбилейни годишнини (1962, 1963, 1974, 1984).
Рецензии на научните му трудове (1954 - 1969).
Монографии и научни трудове по въпросите на данъчната политика, управление на
финансово-кредитната система, бюджетно планиране, изпълнение, отчитане и приключване
(1953 - 1968).
Учебници: “Финанси, парично обръщение и кредит” (1966), “Финанси и кредит в НРБ”
(1968).
Лекции по финанси и кредит (1954 - 1978).
Информации за подобряване на учебната и научната работа в катедра “Икономика на
строителството, финанси и кредит” (1970 - 1978).
Кореспонденция с колеги от икономически институти в чужбина (1965 - 1966).
Снимки със семейството му (1945 - 1963), с колеги (1970 - 1973).
МЕДЖДЕЛИЕВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (1930 - 1996)
Ф. 1465, 168 а. е., 1947 - 1995 г.

Роден е на 28 ян. 1930 г. в гр. Провадия, Варненско. Учи в родния си град и в
Педагогически техникум – гр. Добрич. Специализира дефектология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Учителства в Родопите и във варненските села
Петров дол, Юнец и Рудник. Г. Меджделиев е един от основателите на издателство “Г.
Бакалов” – Варна. Работи като инспектор в отдел “Организационен” на Окръжния
кооперативен съюз - Варна и като дефектолог в Учебно-производствено предприятие
“Тих труд” – Варна. Занимава се с журналистика, краезнание, фотография, филателия
и нумизматика.
Член е на Сдружение на българските писатели – Варна.
Умира на 3 март 1996 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Удостоверения и свидетелства за курсове и преквалификация (1949, 1984).
Членски карти (1953 - 1995).
Грамоти (1969, 1984).
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Повести (1970 - 1991).
Сборници с разкази, новели, очерци, пътеписи и есета (1963 - 1994).
Статии и съобщения (1953 - 1994).
Писма и поздравителни картички от: роднини и приятели (1958 - 1989), писатели (1962
- 1984), редакции на периодични издания (1960 - 1995).
Портретни снимки (Б. д.).
Снимки със семейството му (1960 - 1990), от екскурзии в страната и чужбина (1954 1987).
МЕНАХЕМОВА, БЕЯ САМУИЛОВА (1922 - 1987)
Ф. 1324, 65 а. е., 1903 - 1985 г.

Родена е на 23 дек. 1922 г. във Варна. Завършва история в Софийския университет “Климент Охридски”. През 1950 г. започва работа като учителка във Второ единно девическо училище – Варна. До 1978 г. учителства и се занимава със събирателска
и изследователска дейност свързана с историческото минало на Варна.
Умира през 1987 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Свидетелства и уверения за образование (1945, 1950).
Грамоти (1969, 1977).
Научни изследвания, доклади и статии по българска и обща история, за известни варненски родове и личности (1952 - 1983).
Доклади за дейността и като учителка (1950 - 1978).
Снимки със семейството (1930 - 1960), с учители и ученици от Варна (1973 - 1978).
МЕЧКОВ, ПЕТКО АТАНАСОВ (1927 - 1987)
Ф. 1417, 11 а. е., 1962 - 1984 г.

Роден е на 30 септ. 1927 г. в гр. Разград. Учи в гимназия в гр. Шумен, а през 1953 г.
завършва Българска държавна музикална академия – гр. София и учи при проф. А.
Димитров, М. Големинов и П. Хаджиев. Започва творческия си път като диригент, педагог и композитор във Варна и в продължение на 10 години ръководи хора на Варненската опера (1954 - 1963). От 1965 г. е преподавател в Музикално училище “Добри
Христов” – Варна и диригент на симфоничния оркестър при училището. Автор е на
опери, хорови песни, симфонични произведения и на музика за театрални постановки.
Умира през 1987 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1984).
Слова и поздравителни телеграми по повод годишнини (1977 - 1978).
Грамоти (1967 - 1975).
Програми и снимки на симфоничния оркестър с диригент П. Мечков (1962 - 1980).
Нотни текстове на хорови песни (Б. д.).
Афиши от концерти на Варненската филхармония с диригент П. Мечков (1973 - 1981).
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МИЛИНОВ, ПЕНКО АЛЕКСАНДРОВ (1922 - ?)
Ф. 1269, 32 а. е., 1937 - 1984 г.

Роден е на 21 ноем. 1922 г. в с. Новачене, Плевенско. През 1944 г. записва медицина
в Медицинския институт – гр. София. Работи в градовете Ловеч, Плевен и Варна като
санитарен инспектор, главен лекар и ординатор. Специализира неврология и завежда
неврологичния кабинет при Обединена градска болница – Варна. Занимава се с изследвания в областта на неврологията, психиатрията и неврохирургията.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1984).
Научни съобщения и доклади по неврология, психиатрия и неврохирургия (1961 1979).
Статии в областта на медицината (1965 - 1979).
Снимки: като студент (1937 - 1949), с колеги от Алжир, Франция и Тунис (1968 - 1982).
МИРЧЕВ, МИЛКО ЙОРДАНОВ (1906 - 1973)
Ф. 1298, 34 а. е., 1926 - 1973 г.

Роден е на 9 септ. 1906 г. в с. Гевгели, Македония. Завършва филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работи като учител във Варна и издава
учебници по старогръцки и латински език. От 1942 г. е директор на Археологическия
музей – Варна и старши научен сътрудник по антична археология. Под негово ръководство се извършват археологически разкопки. През 1953 г. възобновява публикуването на научното издание “Известия на Варненското археологическо дружество”.
Умира на 5 септ. 1973 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Биография (1973).
Диплом за образование (1931).
Научни статии и доклади по археология (1951 - 1963).
Снимки на М. Мирчев по време на археологически разкопки във Варна (1960 - 1970).
МИРЧЕВ, МИРЧО ГЕОРГИЕВ (1931 - 1976)
Ф. 1349, 30 а. е., 1953 - 1976 г.

Роден е на 21 апр. 1931 г. във Варна. Учи в музикално училище във Варна и Музикалната академия – гр. София. Още като ученик и студент става ръководител на
състави и хорове.
През 1953 г. се завръща във Варна и е назначен за преподавател в Музикално
училище по солфеж и хармония - Варна. През 1961 г. става негов директор. Специализира в Московската консерватория и става директор на Варненската опера в периода
1968 - 1976 г.
Умира през 1976 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1953).
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Биография (1985).
Диплома за висше образование (1953).
Орденски книжки, удостоверения и грамоти (1965 - 1969).
Дипломи за научни степени и звания (1969, 1974, 1976).
Портретни снимки (1959 - 1969) и снимки от срещи и пресконференции (1969 - 1976),
с приятели и колеги (1960 - 1970).
МИРЧЕВ, ПРЕСИЯН ГЕОРГИЕВ (1907 - 1952)
Ф. 1273, 58 а. е., 1921 - 1982 г.

Роден е на 8 юни 1907 г. в гр. Шумен. Завършва славянска филология в Софийския
университет “Св. Климент Охридски”. През 1933 г. е изключен от университета и е
интерниран в гр. Нови пазар за участие в обществено-политически мероприятия.
Продължава образованието си по-късно и работи като учител. От 1944 г. се установява във Варна и е назначен за преподавател в Морското училище” – Варна. Редактор е
на в. “Народно дело” и е директор на Драматичния театър – Варна.
Умира на 17 апр. 1952 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Биография (1952).
Студентска карта (1936).
Протокол от заседание на Академичния съвет при Софийски университет за изключването му (1933).
Свидетелства за учителска правоспособност (1939 - 1942).
Статии и слова по повод негови юбилеи и чествания (1972 - 1982).
Доклади за творческите му изяви (1945 - 1948).
Литературни анализи и пиеси (1945 - 1952).
Бележки за репертоара на варненския театър (1945 - 1952).
Чернови на характеристики на артисти (1950).
Портретни снимки на Пресиян Георгиев Мирчев (1926).
Снимки от роли (1933, 1950), като ученик (1921 - 1927), с приятели и колеги (1936 1951).
МИРЧЕВА, МАРИЯ ИВАНОВА (1910 - 1984)
Ф. 1285, 35 а. е., 1934 - 1985 г.

Родена е на 14 февр. 1910 г. в гр. Попово, Търговищко. Работи като учителка във
Варна. Автор е на исторически драми, разкази и новели.
Умира на 25 септ. 1984 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Пиеси и драми (1966 - 1982), разкази и новели (1968 - 1982).
Статии, спомени и сведения за исторически събития, използвани при написване на
драмите (1961 - 1980).
Снимки на М. Мирчева с приятели (1973).
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МИТЕВ, ГЕОРГИ НЕДЕВ (1915 - ?)
Ф. 1114, 34 а. е., 1925 - 1979 г.

Роден е на 5 март 1915 г. в с. Старо Оряхово, Варненско. През 1935 - 1937 г. служи
във Военноморския флот - Варна. Член е на БКП и през 1942 и 1944 г. е съден за
антифашистка дейност. След 1944 г. работи в ОУ на МВР - Варна и гр. Тервел.
Архивният фонд е частично запазен.
Преписки и копия на обвинителни актове, полицейски донесения, списъци на разузнавателни групи и членове на БРСДП, БКП, БЗНС и ДКМС (1925 - 1977).
Спомени на политически затворници (1979).
Работно копие на албум “Бойци за народна свобода и нов живот” (1979).
Снимки на обществено-политически дейци (1977).
МИТЕВ, ДОБРИ МИТЕВ (1913 - ?)
Ф. 1258, 31 а. е., 1932 - 1986 г.

Роден е на 30 апр. 1913 г. в с. Кривини, Варненско. Завършва земеделско училище
в с. Долен чифлик, Варненско. След 1944 г. се включва активно в обществено-политическия живот във Варна. Работи в областта на селското стопанство, като директор на
МТС и председател на ТКЗС.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1984).
Удостоверения и грамоти (1949 - 1986).
Спомени за създаване на ТКЗС в с. Кривини, Варненско (1944 - 1952), за участието му
в антифашистката борба (1985), национализацията на частните промишлени предприятия и
едрия земеделски инвентар (1986).
Портретни снимки на Д. Митев (1937 - 1965), от участия в годишнини и чествания
(1949 - 1983), от спортната му дейност (1959 - 1960).
МЛАДЕНОВА, ЗОРА ХАНС (1897 - 1985)
Ф. 1390, 20 а. е., 1914 - 1985 г.

Родена е на 15 май 1897 г. в гр. Шумен. През 1930 г. завършва педагогика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работи като учителка във Варненската
девическа гимназия и преподава есперанто. Занимава се с преводаческа дейност, издава информационни бюлетини за провежданите в България международни есперантски
конгреси.
Умира през 1985 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1948).
Статии за есперантската и дейност (1958).
Статии и слова за преподаването и изучаването на есперантски език във Варна (1962 1979).

398

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1944-1995)
МОЧУРОВ, АТАНАС САВОВ (1931)
Ф. 1300, 66 а. е., 1953 - 1995 г.

Роден е на 12 май 1931 г. в с. Поликраище, Горнооряховско. Учи в гимназия в гр.
Враца и се включва активно в обществено-политическия живот, за което е изключен
от училище. По-късно, завършва български език и литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работи като учител, редактор в Радио – Варна и на
литературен алманах “Простори”. Занимава се с издателска и публицистична дейност.
Активно участва в обществено-политическия живот, става народен представител. Член
е на Съюза на писателите във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1995).
Стихотворения (1950 - 1974), поеми (1950 - 1978), пиеси (1969 - 1970) и романи (1963
- 1984).
Статии, чернови и оригинали на книги и литературна критика (1978 - 1982).
Рецензии на негови литературни творби (1970 - 1979).
Спомени за него от роднини и близки (1953 - 1963))
НАЙДЕНОВ, НАЙДЕН ЯКОВ (1897 - 1976)
Ф. 977, 69 а. е., 1897 - 1976 г.

Роден е на 21 окт. 1897 г. във Варна. Учи във Варненската мъжка гимназия. През
1915 г. основава първото клавирно трио с Д. Савов и И. Марков. Продължава образованието си в гр. Лайпциг, Германия, като учи пиано. През 1924 г. е назначен за преподавател и директор на Музикалното училище – Варна, а по- късно на Софийското музикално училище. Основател е на школата по пиано у нас. Автор е на книга за музикалното минало на Варна.
Умира на 16 февр. 1976 г. в гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Свидетелство за образование (1916 - 1987).
Нотни текстове в ръкопис на музикални произведения (Б. д.).
Рецензии за рецитали на пианисти (1939 - 1945).
Статии за развитието на клавирната музика у нас (1960 - 1974).
Спомени за музикалния живот във Варна (1969).
Доклади, записки и схеми за програмите на Радио - София (1953 - 1963).
Писма до Н. Найденов от ученици и музиканти (1925 - 1965).
Снимки от музикалното минало на Варна (1899 - 1967).
НИКОЛОВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ (1906 - 1966)
Ф. 713, 61 а. е., 1924 - 1974 г.

Роден е на 3 юли 1906 г. в с. Пчелино, Добричко. Завършва основно образование и
упражнява различни занаяти. През 1929 г. се установява в гр. Варна. Член е на БКП. От
1944 г. работи в ОУ на МВР и ОкНС - Варна.
Умира на 11 авг. 1966 г. в гр. Варна.
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Архивният фонд е частично запазен.
Орденски книжки и удостоверения за присъдени награди (1946 - 1959).
Спомени за участието му в мероприятия, организирани от БКП (1943 - 1950).
Снимки на В. Георгиев със семейството (1925 - 1960), с участници в общественополитически мероприятия (1944 - 1974).
ОДЖАКОВ, ХРИСТО ЖИВКОВ, д-р (1924 - 1978)
Ф. 1197, 33 а. е., 1924 - 19978 г.

Роден е на 24 юли 1924 г. в гр. София в семейството на драматични артисти.
Средното си образование получава в класическия отдел на Първа пловдивска мъжка
гимназия. Завършва школа за запасни офицери и до 1945 г. е взводен командир в
Бургаския брегови артилерийски полк. Завършва Медицинския факултет на Пловдивския университет и след дипломирането си през 1954 г. започва работа като участъков
лекар в здравна служба в с. Паничери, Пловдивско. През 1962 г. завършва курс по
урогенитална туберкулоза и работи във Висшия медицински институт - Варна. Умира
на 21 апр. 1978 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1971).
Кръщелно свидетелство (1924).
Диплом за завършено висше образование (1954).
Грамоти и удостоверения за награждаване (1938 - 1976).
Семейни снимки (1968 - 1976).
ПАВЛОВ, ДИМО ДИМОВ (1915 - ?)
Ф. 962, 10 а. е., 1939 - 1975 г.

Роден е на 19 окт. 1915 г. в с. Калиманци, Варненско. През 1924 г. семейството му
се установява във Варна. Завършва Средно търговско училище и Варненската търговска академия.
През 1941 г. е войник в Школата за запасни офицери – гр. София и в Осми приморски полк - Варна. Работи като офицер и командир на рота. През май 1944 г. поема
командването на мобилизираната Бойна пеша ударна рота при Осми приморски пехотен полк и взема участие в първата фаза на Отечествената война. Сражава се в боевете при с. Р. Дубрава, при връх Чуката и Вели и Мали Кричим, връх Голак и връх Малинак.
След завръщането си от фронта, постъпва на служба в редовете на Българската
народна армия.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1975).
Дневници и спомени за участието му в Отечествената война (1944 - 1975).
Писма от фронта по лични въпроси (1944).
Портретни снимки на Димо Димов Павлов (1939 - 1973).
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ПАЛОВ, КУПЕН ГЕОРГИЕВ (1914 - 1993)
Ф. 1169, 60 а. е., 1918 - 1993 г.

Роден е на 18 май 1914 г. в с. Яребична, Варненско. Завършва Педагогическия
факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Работи като учител и
директор, възпитател в различни училища във Варна, гр. Провадия и с. Суворово,
Варненско.
Пише стихове и разкази, занимава се с краеведска дейност.
Умира на 3 май 1993 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1984).
Биография (1941).
Стихотворения и разкази (1958 - 1979).
Спомени и статии на краеведски теми (1968 - 1980).
Сборник с народни песни (1949).
Доклади, дневници, спомен и статии на педагогически теми (1958 - 1980).
Снимки с ученици и учители (1968 - 1970).
ПАРАШКЕВОВ, СТЕФАН ХРИСТОВ (1906 - ?)
Ф. 1270, 52 а. е., 1925 - 1986 г.

Роден е през 1906 г. в гр. Севлиево. През 1926 г. завършва педагогическо училище
и преподава физическо възпитание във варненски училища. Пише статии за историята на физическата култура и спорта.
Треньор е в атлетическата секция на физкултурния клуб при Военноморските
сили – Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1962, 1986).
Биография (1954 - 1986).
Статии, радиопредавания за историята и развитието на физическата култура и спорта
(1935 - 1979).
Методически разработки за оценяване на физическото възпитание (1934 - 1955).
Портретни снимки на Стефан Христов Парашкевов (1938 - 1977).
Снимки като ученик (1925), с приятели и колеги (1927 - 1960), с ученици (1929 - 1954).
ПЕТКОВА, МАРА НИКОЛОВА (1916 - ?)
Ф. 1416, 11 а. е., 1926 - 1984 г.

Родена е на 3 авг. 1916 г. в гр. Варна. Завършва пиано в Българската държавна
консерватория и специализира в Берлин (Германия). През 1941 г. постъпва на работа
като асистент по пиано в Консерваторията, а през 1966 г. е професор в катедра “Пиано”. Участва в самостоятелни клавирни концерти и е автор на студии и статии по
клавирна педагогика.
Архивният фонд е частично запазен.
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Автобиография (Б. д.).
Афиши, програми и слова по повод неин юбилей - 50 години концертна дейност (1977).
Статии в периодични издания за концертната и дейност (1935 - 1977).
Програми, афиши и покани от самостоятелни клавирни концерти (1926 - 1984), от
концерти на нейни студенти (1949 - 1988).
ПЕТРОВ, КОСТА МИЛАНОВ (1904 - 1989)
Ф. 1296, 47 а. е., 1928 - 1986 г.

Роден е на 17 май 1904 г. в с. Лялинци, Трънско. През 1930 г. получава майсторско
дюлгерско свидетелство и започва самостоятелна строително-предприемаческа дейност. Основава Българска строителна кооперация и става неин председател. Изгражда строителни обекти във Варна и околността. От 1962 до 1973 г. е учител по производствена практика в Училище по сградостроене – Варна.
Умира през септ. 1989 г.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1939, 1967).
Проекти, скици и сметки за изграждане на обекти: училища в с. Ветрино и с. Есеница,
Варненско, гр. Шумен и Варна (1933 - 1952), студентска почивна станция (1933), кооперация “Мария-Луиза” (1934), старопиталище на Дружество “Милосърдие” - Варна (1937 1938), театър-читалище в гр. Провадия (1945 - 1952), жилищна кооперация “Караджа” (1955
- 1956).
Кореспонденция с учреждения, организации и предприемачи по въпроси на строителството (1929 - 1936).
Снимки на строителни обекти (1969 - 1988) и лични снимки (1930 - 1945).
ПЕТРОВ, ПРЕСЛАВ ИЛИЕВ (1913 - 1999)
Ф. 1484, 58 а. е., 1932 - 1995 г.

Роден е на 17 март 1913 г. в с. Джинчовци, Трънско. През 1930 г. учи в Драматичната школа на Константин Сагаев и работи като стажант-актьор в “Народна студия” гр. София. Продължава актьорската си дейност на сцените в театрите в: Пловдив,
Русе, Силистра и Варна.
Умира през 1999 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиографични бележки (1983).
Юбилейна брошура и поздравителни адреси по повод 40 години творческа дейност
(1973).
Снимки от роли от спектакли в театрите в: София, Варна, Пловдив и Силистра (1932 1982).
Снимки на П. Петров със семейството му (1980) и с актьори (1932 - 1973).
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СЕМЕЕН ФОНД “ПЕТРОВИ”
Ф. 1489, 271 а. е., 1910 - 1995 г.
ПЕТРОВ, ИДЕАЛ ХРИСТОВ (1899 - 1983)

Роден е на 18 май 1899 г. във Варна. Още като ученик във Варненската мъжка
гимназия, участва в театрални спектакли. Своята театрална дейност започва като
стажант-актьор във Варненската оперно-драматична дружба. Неговият талант на
млад актьор го прави желан за театрите в градовете: София, Пловдив, Плевен, Хасково, Бургас, Скопие и Варна.
За 44-годишната си сценична дейност изиграва около 400 роли. Удостоен е със
званията “Заслужил артист”, “Народен артист” и “Лауреат на Димитровска награда”.
Умира на 20 окт. 1983 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1951).
Укази за удостояване с почетни звания (1949 - 1969).
Орденски книжки, удостоверения и грамоти (1949 - 1969).
Статии, спомени, поздравителни адреси по повод годишнини и чествания (1960 - 1995).
Текстове (1931 - 1968) и снимки (1929 - 1962) от роли.
Статии и интервюта с отзиви за сценичната дейност на И. Петров (1946 - 1977).
Спомени на И. Петров за български актьори (1954 - 1973).
Портретни снимки (1921 - 1983).
Снимки със семейството (1939 - 1980), с приятели и роднини (1920 - 1978), с актьори
(1922 - 1970), от срещи и конгреси (1935 - 1970).
ПЕТРОВА, РОСКА ИЛИЕВА (1900 - 1989)

Родена е на 7 окт. 1900 г. в гр. София. През 1921 г. започва работа като стажантактриса в Свободния театър - гр. София. От 1927 г. е в Общинския театър - гр. Хасково, където свързва живота си с Идеал Петров. През целия си жизнен път го следва в
различни театри в страната. В периода 1949 - 1959 г. Роска Петрова играе в различни
спектакли на варненска сцена.
Умира през 1989 г.в гр. Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Грамоти и орденска книжка (1957 - 1959).
Текстове (1932 - 1961) и снимки (1922 - 1955) от роли.
Спомени за сценичната и дейност (1921 - 1959).
Портретни снимки (1929 - 1989).
Снимки с актьори (1927 - 1953).
ПОПОВА, КАЛИНКА КОЛЕВА (1928)
Ф. 1435, 100 а. е., 1929 - 1995 г.

Родена е на 6 дек. 1928 г. в с. Драганово, Добричко. Учи в Девическата гимназия –
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гр. Добрич и продължава образованието си в Математическия факултет на Софийския университет “Климент Охридски” – специалност “Физика”. След дипломирането
си през 1951 г. се установява във Варна и работи като учителка по физика.
Архивният фонд е добре запазен.
Свидетелства и дипломи за образование (1937, 1951, 1952), удостоверения за квалификации (1954 - 1984).
Грамоти, дипломи и удостоверения за награждаване (1947 - 1984).
Статии (1951 - 1970).
Учебници по физика и методически разработки (1957 - 1995).
Монография за развитието на обучението по физика (1995).
Снимки с ученици и преподаватели (1951 - 1995).
РАЙЧЕВ, ДИМИТЪР РАЙЧЕВ (МИТЕВ) (1928 - 1983)
Ф. 1255, 27 а. е., 1949 - 1980 г.

Роден е на 9 окт. 1928 г. в гр. Шумен. През 1950 г. завършва Държавната музикална академия в класа на проф. П. Христов. От 1954 г. се установява във Варна и работи
като помощник концерт-майстор на Държавния симфоничен оркестър. Дирижира самодейни симфонични оркестри и преподава цигулка. Дълги години е директор на Варненското музикално училище.
Умира през 1983 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Биография (1984).
Удостоверения и грамоти (1948 - 1981).
Дневник и доклад за сценичните му изяви (1958 - 1978).
Афиши и програми от концерти (1948 - 1978).
Статии за него (1958 - 1978).
Портретни снимки на Димитър Райчев (Б. д.).
Снимки с проф. П. Владигеров и Д. Шостакович (1958), със Симфоничния оркестър Варна (1960 - 1964), и свои ученици (1962).
РУСЕВА, ИНА ВАСИЛЕВА (1907 - 1970)
Ф. 960, 28 а. е., 1923 - 1968 г.

Родена е на 12 окт. 1907 г. във Варна. Завършва Варненската девическа гимназия.
През 1925 г. започва сценичната си дейност като стажант-актриса в Народния театър
- Русе. Работи в театрите в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково. Автор
е на пиеси.
Умира през 1970 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиографични бележки (Б. д.).
Брошура, афиши, програма, поздравителни адреси, писма и телеграми по повод честването
на 40-годишната и театрална дейност (1967).
Ръкописи на пиеси: “Анатема” (1963), “Искам те модерен, Жоро” (1964), “Концерт” (Б. д.).
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Писма от Н. Икономов (1957 - 1965).
Портретна снимка на Ина Русева (1925). Снимки с актьори от Пътуващия театър “Мара
Тотева” (1923 - 1925), Народния театър - гр. Пловдив (1928), Народния театър - Варна
(1944).
СВРАКОВ, ВАЛЕНТИН АНТОНОВ (1933)
Ф. 1462, 313 а. е., 1914 - 1995 г.

Роден е на 30 ноем. 1933 г. във Варна. Завършва стокознание в Икономически
университет – Варна. През 1958 г. започва работа като химик-технолог и икономистстоковед в ДИП “Елпром” и “Винпром”. Занимава се с краеведска дейност, а като
член на “Кинофотоклуб” – Варна, създава 30 документални филма за историята на
Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1988, 1995).
Свидетелства и дипломи за образование (1945, 1948, 1959).
Грамоти (1973 - 1995).
Статии и бележки за спортното минало на Варна (1959 - 1995).
Спомени за спортни клубове и изявени спортисти (1980 - 1995), за бележити варненци
(1982 - 1995).
Очерци за спортисти (1982).
Сценарии на късометражни документални филми (1966 - 1995).
Кореспонденция с дейци на спорта (1969 - 1994), с колеги от страната и чужбина по
служебни въпроси (1959 - 1991).
Снимки от детството му (1933 - 1943), със семейството му (1960 - 1993), с колеги и
приятели (1966 - 1983).
Снимки на спортисти и треньори (1918 - 1995).
СВРАКОВ, ПЕТЪР ДИМИТРОВ (1877 - 1963)
Ф. 1212, 44 а. е., 1903 - 1970 г.

Роден е на 29 ян. 1877 г. в гр. Кюстендил. Учи в Кюстендилското педагогическо
училище. Още като ученик участва в обществено-политическия живот. През 1920 г. се
установява във Варна, където учителства и се занимава с театрална дейност. Член е
на БРСДП (т. с.) и е делегат в ХV конгрес на партията.
Умира на 29 окт. 1963 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (Б. д.).
Биография (1950 - 1966).
Грамоти и удостоверения (1956).
Статии и спомени за него (1929 - 1970).
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СКОЛУФАНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ (1900 - 1980)
Ф. 1015, 86 а. е., 1895 - 1978 г.

Роден е на 26 май 1900 г. във Варна. Завършва вечерна гимназия и работи във
Варненската телеграфо-пощенска станция. Пише статии по пощенско дело.
Умира през 1980 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1954, 1964).
Свидетелство за образование (1947).
Удостоверения и грамоти (1961 - 1979).
Статии за историята на телеграфо-пощенското дело в Североизточна България (1965 1972).
Справки за изявени личности в пощенското дело (1965 - 1972).
Портретни снимки (1910 - 1960).
Снимки като ученик и войник (1911 - 1942), с пощенски служители (1916 - 1945).
СКОРЧЕВ, ПЕТЪР ДИМИТРОВ (1881 - 1957)
Ф. 1369, 83 а. е., 1913 - 1957 г.

Роден е на 8 май 1881 г. в гр. Шумен. Учи в Класическа гимназия – Варна, следва
медицина в Тирол и Виена, Австрия. През 1905 г. започва работа като участъков лекар
в гр. Каварна, а от 1925 г. е директор на Бактериологична и противобясна станция –
Варна. Работи в областта на микробиологията и бактериологията.
Умира на 20 март 1957 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1932).
Статии за него (1943).
Научни статии и лекции по бактериология, микробиология и вирусология (1921 - 1956).
Снимки като лекар (1913).
СЛАВОВ, МИТЮ ИВАНОВ (1893 - ?)
Ф. 1142, 44 а. е., 1911 - 1978 г.

Роден е на 7 ян. 1893 г. в с. Змейово, Старозагорско. През 1926 г. завършва висше
юридическо образование и работи в Софийския и Старозагорския окръжен съд. През
1932 г. се премества във Варна и работи в Инспекцията по труда и Детския санаториум
- Варна. Участва в Балканската, Първата световна и Отечествената война.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1972, 1977).
Удостоверения и грамоти (1941 - 1945).
Писма до него по лични въпроси (1935 - 1971).
Снимки със семейството му (1920 - 1935), от участието му в Отечествената война
(1945), с колеги (1936 - 1959).
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СЛАВЧЕВА, ВЕНЕТА ВЛАДКОВА (1907 - 1980)
Ф. 1471, 227 а. е., 1920 - 1996 г.

Родена е на 27 септ. 1907 г. в гр. Русе. През 1929 г. постъпва като хористка в
операта и посещава драматичната школа на Н. О. Масалитинов. Започва работа като
стажант-актриса в гр. Русе. Актриса е в Софийския театър, а от 1939 г. – във Варна.
Умира на 15 май 1980 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1960).
Справки, характеристики и анкети с биографични сведения (1928 - 1980).
Грамоти и укази за удостояване с почетни звания (1963, 1972).
Творчески дневник със снимки на роли и постановки (1931 - 1971).
Статии, очерци и интервюта за сценичната и дейност (1941 - 1970).
Изказвания от участието и в конгреси на културата (1950 - 1970).
Писма до нея от колеги и приятели по лични и професионални въпроси (1955 - 1980).
Снимки със семейството (1920 - 1960), с приятели (1950 - 1960).
СПИРОВ, НИКОЛАЙ АНТОНОВ (1925)
Ф. 1413, 50 а. е., 1914 - 1995 г.

Роден е на 19 май 1925 г. във Варна. През 1943 г. завършва лозарство и винарство
в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 1947 г. работи като агроном и
главен специалист в ДП “Стерилен монопол” - гр. София, Стопанство “Евксиноград”
и “Винпром” - Варна, Опитна станция по лозарство и винарство – Варна. През 1975 г.
защитава дисертация на тема: “Технологично проучване на някои промишлени сортове грозде във Варненски окръг за производство на бели вина“. Присъжда му се научна
степен “Кандидат на селскостопанските науки”.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1993).
Диплом за образование (1947).
Заповеди за присъдена научна степен и звание (1948, 1975).
Рационализаторски удостоверения (1950 - 1969).
Грамоти (1977 - 1983).
Научни статии и доклади за производството на трапезни и десертни вина (1954 - 1989).
Автореферат на дисертацията му (1975).
История за създаването и дейността на Районна лозаро-винарската кооперация “Димят” - Варна (1995).
Снимки с колеги (1947 - 1976), на основатели на Районната лозаро-винарска кооперация “Димят” - Варна (1914 - 1959).
СТАНЕВ, ЛЮБОМИР КЪНЧЕВ (1914 - 1984)
Ф. 1305, 38 а. е., 1933 - 1984 г.

Роден е на 28 ян. 1914 г. в гр. Пловдив. През 1936 г. завършва Висше търговско
училище – Варна и специализира икономически и социални науки в Нюрнберг, Герма-
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ния, в Чехия, Унгария, Англия, Румъния и Италия. През ноем. 1945 г. е назначен като
асистент във Варненски икономически университет. През 1964 г. става хабилитиран
професор.
Умира на 28 май 1984 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1961).
Дипломи за образование (1933, 1936), за присъдени научни звания (1944, 1949).
Орденски книжки, грамоти и укази за награждаване (1979 - 1980).
Рецензии за професурата му (1964).
Характеристики и творчески портрети (1964 - 1984).
Поздравителни адреси и слова за негови юбилеи (1974 - 1984).
Резюмета и доклади за проблемите на промишлената статистика и математико-статистическите методи във вътрешната търговия (1956 - 1983).
Портретни снимки на Любомир Кънчев Станев (1944 - 1983), с колеги и студенти
(1962 - 1973), от юбилейни тържества (1979).
СТАНЕВ, ПЕТЪР ИВАНОВ (1935)
Ф. 1314, 67 а. е., 1973 - 1993 г.

Роден е на 14 юни 1935 г. в гр. Каварна, Добричко. През 1945 г. се установява във
Варна и завършва висше образование във ВИНС “Д. Благоев” (дн. Икономически
университет) - Варна. Работи в ГК и ОК на ДКМС, ОП “Родина - турист” - Варна, ТК
“Златни пясъци” - Варна, Държавна печатница “Ст. Добрев-Странджата” - Варна и
Държавно издателство “Г. Бакалов” - Варна. През 1976 г. защитава дисертация “Ролята на пропагандата и рекламата за увеличаване на туристическия поток към Българското Черноморие” и получава степен “Кандидат на икономическите науки”. През
1977 г. е хоноруван преподавател във ВИНС “Д. Благоев” – Варна, а през 1983 г. е
удостоен с научна степен “Доцент” по регионална икономика. Автор е на научни трудове по икономика.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (Б. д.).
Научни съобщения по организация на туризма (1976 - 1984).
Информации и доклади за дейността на Държавното издателство “Г. Бакалов” - Варна
(1974 - 1986).
Документи за организирани от него алпинистки и пещерни експедиции: “Хималаи
`81”, “Монблан `82”, “Анди `84”, “Маккинли `86”, “Снежанка `86” (1981 - 1986).
Портретни снимки на Петър Иванов Станев (Б. д.), от екскурзии в Русия (1973), с
участници в експедиция “Монблан `82” (1982).
СТАТЕЛОВ, ТОНИ КОНСТАНТИНОВ (1916 - 1984)
Ф. 1265, 24 а. е., 1910 - 1984 г.

Роден е на 12 юли 1916 г. въз Варна. През 1941 г. завършва медицина в СУ “Св. Кл.
Охридски”. Участва в Отечествената война, като младши ординатор с чин ефрейтор.
От 1945 г. работи като лекар и администратор в Окръжна и Градска болница - Варна.
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Умира на 7 дек. 1984 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1984).
Документи за образование и специализация (1929 - 1949).
Грамоти и награди (1964 - 1976).
Снимки на Т. Стателов: като студент (1927 - 1939), семейни (1933 - 1939), с колеги от
Градска болница - Варна (1954 - 1974).
Документи на родственици (1910 - 1942).
СТЕФАНОВА, МАРИЙКА СТЕФАНОВА (1915 - ?)
Ф. 1176, 25 а. е., 1940 - 1982 г.

Родена е на 1 септ. 1915 г. в с. Падина, Провадийско. На 16-годишна възраст започва работа като тъкачка в Текстилна фабрика - Варна. През 1945 г. е удостоена със
званието “Ударник”.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (Б. д.).
Статии с отзиви за дейността и като тъкачка (1946 - 1947).
Спомен (1982).
Писма от колеги, ученици и студенти от страната по служебни и лични въпроси (1947
- 1949).
Снимки на М. Стефанова с колеги (1946 - 1947).
ТЕОДОРОВ, ЕВГЕНИ КОНСТАНТИНОВ (1903 - 1980)
Ф. 1148, 31 а. е., 1903 - 1981 г.

Роден е на 22 дек. 1903 г. във Варна. Завършва дипломация в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и специализира немска и славянска филология в Мюнхен, Германия, където получава образователно-квалификационната степен “доктор”.
Работи като преподавател в софийски училища и институти. Пише учебници по
немски език. Занимава се с научноизследователска дейност.
Умира през 1980 г. в гр. София.
Архивният фонд е частично запазен.
Биография (1973).
Диплом за образование (1931).
Научни статии и изследвания по езикознание и фолклор (1921 - 1980).
Библиографски списък на публикациите му (1980).
Портретни снимки на Евгени Константинов Теодоров (1955 - 1965), снимки като ученик и студент (1918 - 1938), с колеги (1976, 1977).
ТОДОРОВ, ЛЮБЕН КОНСТАНТИНОВ (1905 - 1987)
Ф. 1306, 33 а. е., 1928 - 1985 г.

Роден е на 24 апр. 1905 г. в гр. Шумен. Учи във Варна и се изявява като цигулар.
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Завършва Държавната музикална академия в класа по цигулка на проф. Ханс Кох и
теория при проф. Д. Христов. Работи като диригент в градовете София, Пловдив, Пазарджик и Варна. От 1948 г. е преподавател по цигулка в Държавното музикално училище – Варна. Участва в Отечествената война. Автор е на солови, хорови и инструментални пиеси.
Умира през 1987 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (Б. д.).
Дневници от участието му в Отечествената война (1944).
Дипломи, грамоти и телеграми по повод годишнини (1975 - 1985).
Статии за него (1960 - 1975).
Ръкописи на музикални произведения, програми и афиши от концерти с негово участие
(1929 - 1973).
Снимки с приятели и колеги (1929 - 1930).
ФАРХИ, АЗАРЯ ОВАДИЯ (1922)
Ф. 1322, 51 а. е., 1930 - 1983 г.

Роден е на 3 окт. 1922 г. във Варна. През 1949 г. завършва Машинно-електротехнически институт – Варна. Работи като главен инженер и директор на Содовия завод
– гр. Девня, Завод “В. Коларов” - Варна и ДСО “Корабостроене” - Варна. Прави редица
предложения и рационализации за подобряване на производствените процеси.
Архивният фонд е частично запазен.
Студентска книжка (1949).
Дипломи за специализации (1951 - 1972).
Предложения, заповеди, грамоти и удостоверения за внедрени рационализации (1956
- 1969).
Портретни снимки на Азаря Овадия Фархи (1936 - 1960), снимки като ученик (1930 1936), със семейството му (1948 - 1956), с колеги (1955 - 1972) и с рационализатори от
страната (1961).
ХОРОЗОВА, МАРИЯ КЕСАРОВА (1897 - 1984)
Ф. 1422, 17 а. е., 1915 - 1984 г.

Родена е на 4 май 1897 г. в гр. Разград. Учи медицина в гр. Лайпциг и гр. Мюнхен,
Германия. През 1926 г. се установява във Варна и работи като акушер-гинеколог и
училищен лекар.
Умира през 1984 г.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиографични бележки (1984).
Родословно дърво (1939).
Документи за образование (1919 - 1926).
Спомени и сведения за лекарската и дейност (1928 - 1984).
Снимка на М. Хорозова с лекари от Варна (1942).
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ХРИСТОВ, ХРИСТО ЯНКОВ (1915 - 1990)
Ф. 1456, 95 а. е., 1906 - 1995 г.

Роден е на 12 юни 1915 г. във Варна. Учи във Варненската мъжка гимназия “Фердинанд I” и участва в ученическата стачка през 1933 г. Изключен е и продължава
образованието си в гр. Разград. През 1934 г. е приет във Физико-математическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и специализира две години в Сорбоната – Париж, Франция. Работи в областта на квантовата механика при
френския учен Ф. Перен в Париж. През 1942 г. е назначен за асистент в катедрата по
атомна физика, метеорология и геофизика при Физико-математическия факултет на
Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През 1946 г. е хоноруван доцент, от
1947 г. – редовен, а от 1952 г. е професор по теоретична физика. Член-кореспондент е на
БАН, а през 1960 г. е удостоен с научното звание “Академик” и ръководи Институт за
ядрени изследвания и ядрена енергетика - гр. София.
Умира на 20 март 1990 г. в гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1972).
Дипломи за образование (1926, 1929, 1934, 1938).
Грамоти, заповеди и отзиви в печата за награждаване (1948 - 1985).
Биографични очерци, статии, програми и приветствия за юбилейни чествания (1975 1995).
Научни статии, изследвания и монографии по физика (1947 - 1981).
Писма и покани от страната и чужбина за участие в конгреси, симпозиуми и срещи
(1974 - 1988).
Портретни снимки на Христо Янков Христов (1985), снимки като студент (1938), с
колеги от страната и чужбина (1970 - 1981).
ЧАКЪРОВ, АГОП МАТЕОС (1902 - ?)
Ф. 999, 150 а. е., 1878 - 1982 г.

Роден е на 10 май 1902 г. в гр. Шумен. През 1922 г. завършва медицина в Хамбург,
Германия, и специализира хирургия. Работи като асистент, доцент и професор в Университетска хирургична клиника – гр. София и Военна болница при МВР - Варна. През
1949 г. участва в организирането на първия в страната противораков институт и прави първите сърдечно-съдови операции. За своите научни и практически постижения в
областта на хирургията е удостоен със званието “Заслужил лекар” и е избран за почетен член на Българското хирургическо дружество.
Архивният фонд е добре запазен.
Биографична справка (1977).
Диплом за образование (1914, 1947).
Свидетелство за научно звание (1968).
Статии, очерци и слова по повод годишнини и юбилеи (1967 - 1982).
Грамоти (1963 - 1973).
Научни трудове, монографии, доклади и статии в областта на хирургията (1945 - 1983).
Автореферати (1972 - 1980).
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Покани и програми от участие в международни конгреси и конференции по хирургия
(1947 - 1974).
Лични снимки (1963), от международни конгреси (1977), от юбилеи и чествания (1979
- 1982).
ЧЕРНЕВ, ХРИСТО ВЪЛЧЕВ (1892 - 1962)
Ф. 595, 37 а. е., 1911 - 1961 г.

Роден е през 1892 г. в с. Черковна, Варненско. Завършва математика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Става член на Софийската организация на
БРСДП (т. с.). Работи като учител в градовете Разград, Попово, Провадия, София и с.
Черковна, Варненско. През 1953 г. получава званието “Заслужил учител”.
Умира през 1962 г. в с. Черковна, Варненско.
Архивният фонд е частично запазен.
Членски карти (1949, 1952).
Грамота (1953).
Статии за учителската му дейност (1953).
Лекции по математика (1946 - 1949).
Спомени за учителската му дейност (1957 - 1961).
Кореспонденция с учреждения и институции по професионални въпроси (1956 - 1961).
Лични снимки (1939 - 1960).
ЧИФЧИЕВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ (1904 - ?)
Ф. 945, 32 а. е., 1928 - 1976 г.

Роден е 15 ян. 1904 г. в гр. Разград. Учи ветеринарна медицина в Букурещ (Румъния) и Болоня (Италия). През 1928 г. се дипломира и започва работа като участъков
ветеринарен лекар в с. Смядово, Варненско. Управител е на Разградска и Варненска
околийска лечебница.
Занимава се и с научноизследователска дейност.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1969).
Диплом за образование (1928).
Грамоти (1948 - 1973).
Научни статии и доклади по ветеринарна медицина (1932 - 1962).
Спомени за развитието на ветеринарното дело в Добруджа след 1940 г. (1975).
Кореспонденция с колеги от страната по служебни въпроси (1932 - 1958).
Снимки като студент и ветеринарен лекар (1926 - 1967).
ЧОЛАКОВ, СТАНЧО ГРИГОРОВ (1900 - 1981)
Ф. 1362, 74 а. е., 1900 - 1981 г.
Роден е на 25 ян. 1900 г. в с. Никюп, Великотърновско. Завършва Висше търговско
училище във Варна през 1925 г. и държавноправни науки в Берлински университет през
1927 г. Започва работа като редовен асистент в катедра финансови науки. Специализира
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световно стопанство в Килския и Парижкия университет. През 1944 - 1946 г. е министър на
народната просвета, министър на финансите, председател на БНБ и професор по икономика
на строителството в Държавна политехника – гр. София.
Умира на 18 май 1981 г. в гр. София.
Архивният фонд е добре запазен.

Автобиография (1980).
Дипломи за образование (1918, 1925, 1927).
Удостоверения за специализации (1926, 1939).
Укази за придобиване на научни звания (1945, 1971), за награждаване (1969 - 1980).
Статии за него (1970 - 1980).
Научни статии, монографии, лекции по финанси, кредит и банково дело (1930 - 1979).
Доклади и рецензии на научни трудове (1966 - 1979).
Портретни снимки на Станчо Григоров Чолаков (1926 - 1974).
Снимки: с роднини (1913 - 1976), като специализант в Германия (1932 - 1933), с колеги
и приятели (1935 - 1970).
ЧОРБАДЖИЙСКА, ЛИЛЯНА ВЪЛЕВА (1921 - 1974)
Ф. 1431, 16 а. е., 1951 - 1985 г.

Родена е на 30 апр. 1921 г. във Варна. През 1939 г. завършва Девическа гимназия
“Мария-Луиза” – Варна. От 1950 - 1973 г. е актриса-солистка в Народна опера – Варна.
Умира на 5 март 1974 г. във Варна.
Архивният фонд е частично запазен.
Биография, написана от дъщеря и (1985).
Списък на ролите и спектаклите, в които е участвала (1951 - 1973).
Портретни снимки на Лиляна Вълева Чорбаджийска (1968).
Снимки от роли (1951 - 1965).
ЧУКОВА, КАТЯ ТОДОРОВА (1931)
Ф. 1428, 33 а. е., 1954 - 1984 г.

Родена е на 31 март 1931 г. в гр. Батак. Учи във Висшия театрален институт – гр.
София. От 1953 до 1968 г. е актриса във Варненски драматичен театър. Изиграла е над
30 театрални роли.
Архивният фонд е частично запазен.
Автобиография (1984).
Снимки от роли (1953 - 1967).
Програми от спектакли с нейно участие (1955 - 1959).
Статии с отзиви за сценичната и дейност (1955 - 1967).
ЯНЕВ, БОРИС ПЕНЕВ (1912 - 1999)
Ф. 1002, 127 а. е., 1926 - 1995 г.

Роден е на 10 юли 1912 г. в с. Ботево, Варненско. Учи в Шуменския учителски
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институт и учителства в с. Доброплодно и гр. Вълчи дол, Варненско. През 1952 г. завършва българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и става
преподавател във Варна – Техникума по дървообработване и вътрешна архитектура,
Педагогическото училище и Техникума по облекло. Автор е на статии, очерци и сборници на краеведска тематика.
Умира през 1999 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиография (1989).
Дипломи за образование (1932, 1934, 1952).
Спомени за живота и дейността му (1980 - 1993).
Повести, очерци, летописи, пътни бележки, разкази и статии (1962 - 1995).
Кореспонденция с редакции и издателства (1941 - 1986).
Портретни снимки на Борис Пенев Янев (1942, 1980).
Снимки: от ученическите му години (1926 - 1930), с учители и ученици (1942 - 1981).
ЯНЕВ, ИВАН ТОПАЛОВ (1888 - 1974)
Ф. 976, 143 а. е., 1938 - 1977 г.
Роден е на 25 окт. 1888 г. в с. Суворово, Варненско. Още като ученик се увлича по
театрално изкуство и през 1908 г. се явява на конкурс за щатни актьори в театър
“Сълза и смях” – гр. София. Последователно работи като актьор, директор, режисьор
във Варненския, Бургаския, Пловдивския и Плевенския театър. Той е един от основателите на Съюза на артистите в България. Изиграл е около 400 роли.
През 1966 г. е удостоен със звание “Народен артист”, а през 1968 г. - с “Почетен
гражданин на Варна”.
Умира през 1974 г. във Варна.
Архивният фонд е добре запазен.
Автобиографии (1953, 1971).
Укази и грамоти (1939 - 1963).
Поздравителни адреси, телеграми и писма по повод годишнини и чествания (1939 1973).
Очерци, разкази и стихове с посвещения (1912 - 1970).
Статии с отзиви за сценичната му дейност (1930 - 1973).
Програми от спектакли с негово участие (1925 - 1959).
Спомени за актьорската му дейност (1935 - 1970).
Доклади, изказвания и приветствия по повод чествания (1949 - 1971).
Кореспонденция със съпругата му по лични въпроси (1959 - 1967), с колеги по творчески въпроси (1957 - 1967).
Лични снимки (1930 - 1960).
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СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
III. ОБЩЕСТВЕНОПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА
(ОС на ОСО) - ВАРНА, Ф. 1410, 51 а. е., 1977 - 1990 г.

IV. ПРОМИШЛЕНОСТ
1. КОЛЕКЦИЯ “БАЛАНСИ ПО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ”,
Ф. 1036, 150 а. е., 1947 - 1960 г.
2. МЕТАЛНИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ - ВАРНА ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 197, 162 а. е., 1947 - 1970 г.
3. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ - ОБЩИНА с. ВЪЛЧИ ДОЛ ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 768, 113 а. е., 1945 - 1972 г.
4. АВТОРЕМОНТНИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ - ВАРНА ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 259, 73 а. е., 1945 - 1964 г.
5. ХИМИЧЕСКИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ - ВАРНА ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 222, 101 а. е., 1945 - 1970 г.
6. ТПК “РОДИНА” - ВАРНА,
Ф. 815, 226 а. е., 1945 - 1989 г.
7. ДЪРВООБРАБОТВАЩИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ ВАРНА - ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 198, 162 а. е., 1945 - 1991 г.
8. ДЪРЖАВНА БЪЧВАРСКА, МЕБЕЛНА И СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
“9 СЕПТ.” - гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 814, 14 а. е., 1949 - 1953 г.
9. ДЪРЖАВНО ТЕКСТИЛНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “БАЛКАН” ВАРНА,
Ф. 213, 4 а. е., 1947 - 1948 г.
10. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ ВАРНА - ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 529, 303 а. е., 1945 - 1991 г.
11. ЕООД “ВАРНА” - МЕЛНИЦА - ВАРНА,
Ф. 1458, 12 а. е., 1991 - 1995 г.
12. ДИП “ДЪРЖАВЕН ХЛАДИЛНИК” - ВАРНА,
Ф. 343, 33 а. е., 1947 - 1953 г.
13. ДЪРЖАВНА ПЪРВА БЪЛГАРСКА ФАБРИКА - ВАРНА,
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Ф. 334, 6 а. е., 1948 - 1950 г.
14. ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ЦЕНТРАЛНА МОНТАЖНА
БАЗА” - клон ВАРНА,
Ф. 939, 196 а. е., 1963 - 1992 г.
15. ДСП “ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МОРСКИ ВОДОРАСЛИ” гара ТОПОЛИ,
Ф. 1319, 14 а. е., 1968 - 1970 г.
16. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДЕВЕТИ КОНГРЕС” с. АВРЕН,
Ф. 1007, 12 а. е., 1966 - 1971 г.
17. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА” с. АКСАКОВО - ГРУПОВ ФОНД,
Ф. 796, 153 а. е., 1961 - 1979 г.
18. ГРУПОВ ФОНД “ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ” с. ВЕТРИНО,
Ф. 797, 54 а. е., 1948 - 1970 г.
19. ГРУПОВ ФОНД “ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ” ОБЩИНА с. БЕЛОСЛАВ (дн. гр.),
Ф. 765, 81 а. е., 1950 - 1972 г.
20. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БЪЛГАРКА” с. БЕЛОСЛАВ,
Ф. 451, 14 а. е., 1952 - 1957 г.
21. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “СЪГЛАСИЕ” с. БЯЛА (дн. гр.),
Ф. 788, 20 а. е., 1960 - 1969 г.
22. ГРУПОВ ФОНД “КОЖООБРАБОТВАЩИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ
КООПЕРАЦИИ - ВАРНА”,
Ф. 738, 167 а. е., 1945 - 1976 г.
23. ГРУПОВ ФОНД “ШИВАШКИ ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ
КООПЕРАЦИИ - ВАРНА”,
Ф. 247, 182 а. е., 1945 - 1980 г.
24. ГРУПОВ ФОНД “СТРОИТЕЛНО-БОЯДЖИЙСКИ КООПЕРАЦИИ - ВАРНА”,
Ф. 732, 259 а. е., 1946 - 1973 г.
25. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ “МИР” ВАРНА,
Ф. 771, 97 а. е., 1923-1976 г.
26. БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
“МЛАДОСТ” - ВАРНА,
Ф. 264, 84 а. е., 1948 - 1970 г.
27. БЪЧВАРСКА ТПК “9 СЕПТЕМВРИ” - ВАРНА,
Ф. 1443, 19 а. е., 1946 - 1955 г.
28. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “3 МАРТ” - с. ВЕТРИНО,
Ф. 1191, 16 а. е., 1970 - 1973 г.
29. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “В. КОЛАРОВ” - гр. ДЕВНЯ,
Ф. 737, 102 а. е., 1949 - 1975 г.
30. ОБЩА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КОЛЕКТИВЕН
ТРУД” - с. ДОЛЕН ЧИФЛИК (дн. гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК),
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Ф. 807, 168 а. е., 1962 - 1981 г.
31. ГРУПОВ ФОНД “ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ с. ДЪЛГОПОЛ”,
Ф. 802, 121 а. е., 1948 - 1975 г.
32. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ИЗТОК” - с. КИЧЕВО,
Ф. 777, 95 а. е., 1964 - 1976 г.
33. ОБУЩАРСКА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
“ЕДИНСТВО”гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 760, 71 а. е., 1948 - 1971 г.
34. ШИВАШКА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “КОЛЕКТИВ” гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 741, 105 а. е., 1945 - 1972 г.
35. ГРУПОВ ФОНД “ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
“ОБЕДИНЕНИЕ” - гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 750, 153 а. е., 1945 - 1976 г.
36. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ИНВАЛИД” гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 719, 130 а. е., 1957 - 1988 г.
37. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ДИМИТЪР ЧИВГЪНОВ” гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 1341, 48 а. е., 1977 - 1981 г.
38. ГРУПОВ ФОНД “ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ” ОБЩИНА с. СУВОРОВО,
Ф. 766, 188 а. е., 1949 - 1982 г.
39. ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ “1 МАЙ”с. ЧЕРНЕВО,
Ф. 415, 4 а. е., 1951 - 1952 г.
40. СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ВАРНА,
Ф. 277, 30 а. е., 1943 - 1951 г.
41. ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМБИНАТ НА
ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. ЛЕВСКИ,
Ф. 373, 11 а. е., 1949 - 1950 г.
42. ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМБИНАТ гара ОБОРИЩЕ,
Ф. 230, 15 а. е., 1947 - 1950 г.

V. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
1. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА
ТЕХНИКА - гр. ВЪЛЧИ ДОЛ,
Ф. 1425, 8 а. е., 1983 - 1989 г.
2. ТРУДОВОКООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО “ГЕОРГИ
ГРИГОРОВ” - с. ПРИСЕЛЦИ,
Ф. 801, 258 а. е., 1948 - 1980 г.
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3. СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СВИНЕВЪДНА ФЕРМА ПРИ ОКОЛИЙСКИ
НАРОДЕН СЪВЕТ” - ВАРНА,
Ф. 372, 15 а.е., 1951 - 1957 г.
4. РИБНО ТЪРЖИЩЕ - ВАРНА,
Ф. 193, 5 а. е., 1941 - 1948 г.
5. О. О. ДРУЖЕСТВО “БЪЛГАРИН” - ВАРНА,
Ф. 584, 7 а. е., 1944 - 1949 г.
6. ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ - ВАРНА,
Ф. 1323, 13 а. е., 1970 - 1987 г.
7. ПЧЕЛАРСКО ТРУДОВОКООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО ВАРНА,
Ф. 918, 6 а. е., 1945 - 1959 г.
8. УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА - с. ДЕВНЯ (дн. гр.),
Ф. 180, 19 а. е., 1944 - 1947 г.
9. ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ЛОНГОЗА”ВАРНА,
Ф. 1411, 15 а. е., 1989 - 1992 г.
10. ВОДЕН СИНДИКАТ “ВОДИЦА” - с. ВОДИЦА,
Ф. 217, 9 а. е., 1946 - 1952 г.
11. ВОДЕН СИНДИКАТ “ДЕВНЕНСКИ ИЗВОРИ” с. РЕКА ДЕВНЯ (дн. гр. ДЕВНЯ),
Ф. 216, 30 а. е., 1946 - 1953 г.
12. ВОДЕН СИНДИКАТ “РОСНА ДОЛИНА” - с. СУЛТАНЦИ,
Ф. 215, 17 а. е., 1944 - 1951 г.

VI. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО
1. КООПЕРАЦИЯ “АКСАСТРОЙМОНТАЖ” - с. АКСАКОВО,
Ф. 1446, 11 а. е., 1992 - 1996 г.
2. ДСП “БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” - район “ОКРЪГ ВАРНА”,
Ф. 1386, 40 а. е., 1973 - 1977 г.
3. ДЪРЖАВНО МИННОСТРОИТЕЛНО ОБЕДИНЕНИЕ “МИННИ СТРОЕЖИ V СТРОИТЕЛЕН РАЙОН” - гара ВАСИЛ КОЛАРОВ,
Ф. 943, 20 а. е., 1952 - 1956 г.
4. СП “РЕМОНТСТРОЙ И ЖИЛФОНД” - ВАРНА,
Ф. 1442, 31 а. е., 1988 - 1994 г.
5. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА район ВАРНА,
Ф. 1375, 83 а. е., 1976 - 1994 г.
6. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ - ВАРНА,
Ф. 1382, 47 а. е., 1985 - 1989 г.
7. ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“КАСПРОМАТ” - ВАРНА,
Ф. 1460, 24 а. е., 1990 - 1996 г.
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8. ДИРЕКЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ СХК “ДЕВНЯ” гр. ДЕВНЯ,
Ф. 1180, 92 а. е., 1952 - 1976 г.
9. ДИРЕКЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ НОВ ЗАВОД
ЗА КАЛЦИНИРАНА СОДА - гр. ДЕВНЯ,
Ф. 1181, 18 а. е., 1967 - 1970 г.
10. ИНВЕСТИТОРСКА ДИРЕКЦИЯ ПРИ ХИМКОМБИНАТ ЗА
МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ - гр. ДЕВНЯ,
Ф. 1182, 49 а. е., 1968 - 1974 г.
11. ДИРЕКЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ТЕЦ “ДЕВНЯ” гр. ДЕВНЯ,
Ф. 1183, 57 а. е., 1963 - 1974 г.
12. ДИРЕКЦИЯ “ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ “ТЕЦ “ВАРНА” - с. ЕЗЕРОВО,
Ф. 1184, 103 а. е., 1964 - 1981 г.
13. СТРОЕЖ “АСПАРУХОВ МОСТ” - ВАРНА,
Ф. 1189, 89 а. е., 1972 - 1979 г.

VII. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
1. ДРУЖЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ,
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЯКА
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНА ЖП ВРЪЗКА ВАРНА - ВЛАДИСЛАВОВО - ДЕВНЯ,
Ф. 1454, 33 а. е., 1988 - 1989 г.
2. ДЪРЖАВНА ФИРМА “БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” - ВАРНА,
Ф. 1408, 56 а. е., 1989 - 1992 г.
3. ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС - ВАРНА,
Ф. 1391, 53 а. е., 1978 - 1984 г.
4. АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр. ДЪЛГОПОЛ,
Ф. 1290, 12 а. е., 1973 - 1975 г.
5. ОБЛАСТНО ПОЩЕНСКО-ТЕЛЕГРАФНО И ТЕЛЕФОННО УПРАВЛЕНИЕ ВАРНА,
Ф. 705, 5 а. е., 1946-1948 г.
6. ТЕХНИЧЕСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА,
Ф. 704, 7 а. е., 1944 - 1950 г.
7. РАЙОННА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА - гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 731, 14 а. е., 1960-1965 г.

VIII. ТЪРГОВИЯ
1. БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ВАРНА,
Ф. 1406, 23 а. е., 1971 - 1991 г.
2. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ТРАНСИМПЕКС” - ВАРНА,
Ф. 1143, 114 а. е., 1968 - 1993 г.
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3. ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “БУЛГАРЦВЕТ”,
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВАРНА,
Ф. 1001, 25 а. е., 1965 - 1970 г.
4. СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ “РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ” ПРЕДПРИЯТИЕ - ВАРНА,
Ф. 1320, 138 а. е., 1976-1990 г.
5. ФИРМА “ДЕЛИ ЛИМИТЕД” - ВАРНА (филиал на съветско-гръцко
предприятие “Рус-Елада”, Москва, СССР),
Ф. 1461, 70 а. е., 1990 - 1995 г.
6. СНАБДИТЕЛНА БАЗА “ПРОМИШЛЕНО СНАБДЯВАНЕ” - ВАРНА,
Ф. 449, 4 а. е., 1957 - 1959 г.
7. СНАБДИТЕЛНА БАЗА “КОМУНАЛНО СНАБДЯВАНЕ” - ВАРНА,
Ф. 448, 5 а. е., 1955 - 1959 г.
8. ТЕРИТОРИАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА
МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ,
Ф. 1394, 74 а. е., 1979 - 1991 г.
9. ПРИМОРСКИ РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - с. СТАРО ОРЯХОВО,
Ф. 430, 24 а. е., 1944 - 1955 г.

IХ. ФИНАНСИ, КРЕДИТНО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
1. ОБЛАСТНА СМЕТНА ПАЛАТА - ВАРНА,
Ф. 153, 8 а. е., 1944 - 1948 г.

Х. ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
1. НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН” - с. НОВГРАДЕЦ,
Ф. 1138, 7 а. е., 1944 - 1948 г.
2. СРЕДНО ВЕЧЕРНО УЧИЛИЩЕ - гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 932, 20 а. е., 1960 - 1977 г.
3. ВЕЧЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
“ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” ПРИ ЗАТВОРА - ВАРНА,
Ф. 1392, 62 а. е., 1969 - 1990 г.
4. МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - ВАРНА,
Ф. 276, 3 а. е., 1942 - 1953 г.
5. ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ЗА МИЛИЦИОНЕРИ - ВАРНА,
Ф. 227, 23 а. е., 1945 - 1946 г.
6. ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АНТОН МАКАРЕНКО” - ВАРНА,
Ф. 956, 127 а. е., 1959 - 1978 г.
7. ПОСТОЯННА ГОРСКА ШКОЛА - с. ГОРЕН ЧИФЛИК,
Ф. 453, 17 а. е., 1948 - 1959 г.
8. ДЪРЖАВНО ЗЕМЕДЕЛСКО ОПИТНО ПОЛЕ - с. СУВОРОВО,
Ф. 73, 120 а. е., 1937 - 1950 г.
9. ОКОЛИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КИНЕФИКАЦИЯ” - ВАРНА,
Ф. 385, 32 а. е., 1953 - 1958 г.
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10. ОКОЛИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КИНЕФИКАЦИЯ” - гр. ПРОВАДИЯ,
Ф. 386, 24 а. е., 1953 - 1958 г.
11. ГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “КИНЕФИКАЦИЯ” - ВАРНА,
Ф. 599, 43 а. е., 1959 - 1964 г.
12. ОКРЪЖЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ Ф. 990, 132 а. е., 1952 - 1973 г.
13. ГРАДСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ - ВАРНА,
Ф. 467, 6 а. е., 1952 - 1956 г.
14. ЕСПЕРАНТСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО “АЛБАТРО” ВАРНА,
Ф. 8, 31 а. е., 1926 - 1990 г.
15. ВАРНЕНСКИ КЛОН НА “АЛИАНС ФРАНСЕЗ” - ВАРНА,
Ф. 7, 9 а. е., 1923 - 1950 г.

ХI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. ОКОЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ЛЕКАР - ВАРНА,
Ф. 136, 35 а. е., 1944 - 1949 г.
2. ОБЛАСТЕН ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНСЕР - ВАРНА,
Ф. 435, 14 а. е., 1946 - 1951 г.
3. ОКОЛИЙСКИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНСЕР - ВАРНА,
Ф. 438, 8 а. е., 1948 - 1950 г.
4. ИНСТИТУТ ЗА БОРБА С МАЛАРИЯТА - ВАРНА,
Ф. 94, 31 а. е., 1945 - 1951 г.

ХII. СПОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. ФИЗКУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО “ЛОКОМОТИВ” - ВАРНА,
Ф. 735, 38 а. е., 1962 - 1969 г.
2. ДОБРОВОЛНА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ “ДИНАМО” - ВАРНА,
Ф. 1021, 12 а. е., 1949 - 1957 г.

КОЛЕКЦИИ
1. КОЛЕКЦИЯ ОТ СНИМКИ,
№ 640, 37 а. е., 1944 - 1966 г.
2. СТОПАНСКИ ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ “ДЕВНЯ”, АРХИВНА КОЛЕКЦИЯ,
№ 1064, 73 а. е., 1954 - 1971 г.
3. КОЛЕКЦИЯ ОТ СПОМЕНИ ЗА ИСТОРИЯТА НА с. ГОРЕН ЧИФЛИК,
№ 1198, 42 а. е., 1959 - 1981 г.
4. КОЛЕКЦИЯ ОТ СПОМЕНИ ЗА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА,
№ 1274, 65 а. е., 1944 - 1987 г.
5. КОЛЕКЦИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ,
№ 1295, 113 а. е., 1946 - 1983 г.
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6. КОЛЕКЦИЯ “ПРОЕКТИ НА ИЗДЕЛИЯ И ОБЕКТИ ОТ
КОРАБОСТРОЕНЕТО”,
№ 1343, 109 а. е., 1926 - 1966 г.
7. КОЛЕКЦИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ НА ПИОНЕРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
“Н. Й. ВАПЦАРОВ” - гр. БЯЛА,
№1396, 30 а. е., 1978 - 1989 г.
8. КОЛЕКЦИЯ ОТ ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН,
№ 1412, 186 а. е., 1990 - 1994 г.
9. КОЛЕКЦИЯ “МЕСТНИ ИЗБОРИ”,
№ 1423, 18 а. е., 1991 - 1996 г.
10. КОЛЕКЦИЯ “ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ”,
№ 1453, 49 а. е., 1992 г.
11. КОЛЕКЦИЯ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ И ВАРНА”,
№ 1187, 70 а. е., 1906 - 1982 г.
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СПИСЪК НА УПОТРЕБЕНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
авг. - август
АД - Акционерно дружество
а. е. - архивна единица
АПК - Аграрно-промишлен комплекс
апр. - април
АТП - Аграрно-техническо предприятие
БАН - Българска академия на науките
Б. д. - Без дата
БЗКБ - Българска земеделска кооперативна банка
БЗНС - Български земеделски народен съюз
БКП - Българска комунистическа партия
БКС - Благоустройство и комунално стопанство
БМФ - Български морски флот
БНБ - Българска народна банка
БНЖС - Български народен женски съюз
БСД - Българо-съветско дружество
БСФС - Български съюз за физкултура и
спорт
БТПД - Българско търговско параходно
дружество
БТРВ - База за техническо развитие и внедряване
БТС - Български туристически съюз
бр. - брой
БРСДП - Българска работническа социалдемократическа партия
БЧК - Български червен кръст
в. - вестник
ВИНС - Висш институт за народно стопанство
ВИТИЗ - Висш институт за театрално изкуство
ВМЕИ - Висш машинно-електротехнически институт
ВМИ - Висш медицински институт
ВТП - Външнотърговско предприятие
г. - година
гр. - град
ГК на ОФ - Градски комитет на Отечествения фронт
ГНС - Градски народен съвет
ГОНС - Градски общински народен съвет
ГС - Градски съвет
ГТП - Градско търговско предприятие
ГУА - Главно управление на архивите

ДА - Държавен архив
ДАО - Държавно аптечно обединение
ДАФ - Държавен архивен фонд
ДВ - “Държавен вестник”
дек. - декември
ДЕЦ - Дизелова електрическа централа
ДЗИ - Държавен застрахователен институт
ДЗС - Държавно земеделско стопанство
ДИП - Държавно индустриално предприятие
ДОСО - Доброволна организация за съдействие на отбраната
ДС - Държавен съвет
ДСК - Държавна спестовна каса
ДСО - Държавна строителна организация
ДСП - Държавно стопанско предприятие
ДП - Държавно предприятие
ДПК - Държавен полиграфически комбинат
ДПП - Държавно производствено предприятие
д-р - доктор
ДФ - Държавна фирма
ДЦЗ - Държавен циментов завод
ЕАД - Еднолично акционерно дружество
ЕИЦ - Електронноизчислителен център
ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕОПО - Единна обществено-политическа
организация
ЕСПУ - Единно средно политехническо
училище
ЕТД - Еднолично търговско дружество
жп - железопътен
ЗДД - Завод за дизелови двигатели
ЗИЕНО - Завод за инструментално и нестандартно оборудване
ЗКЕ - Завод за корабни елементи
ЗКИ - Завод за корабни изделия
ЗКМ - Завод за корабно машиностроене
ЗКО - Завод за корабно оборудване
ЗСГ - Закон за собствеността на гражданите
ИК - Изпълком - Изпълнителен комитет
ИНФЛОТ - Държавно търговско предприятие за агентиране на
кораби
ИХПМ - Институт по химическа промишленост и машиностроене
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ИЦ - Изчислителен център
КБУ - Комунално-битови услуги
кв. - квартал
КДБЖ - Комитет за движението на българските жени
КДД - Комбинат за дизелови двигатели
КДК - Комитет за държавен контрол
КДНК - Комитет за държавен и народен
контрол
КЗ - Корабостроителен завод
ККЗ - Корабостроителен и кораборемонтен завод
“Корабоимпекс” - Външнотърговско предприятие за импорт и експорт на морски и
речни плавателни съдове и корабно обзавеждане
“Корбсо” - Съвместно българо-съветско
дружество за корабостроене
КОС - Комплексна опитна станция
КРЗ - Кораборемонтен завод
КС - Контролен съвет
КТУ - Комбинат за търговия и услуги
ЛВК - Лозаро-винарски комплекс
МА - Медицинска академия
МВТ - Министерство на вътрешната търговия
МВТУ - Министерство на вътрешната
търговия и услугите
МДПФ - Международен детски помощен
фонд
МЗ - Министерство на земеделието
МИУ - Монтажно-инсталационно управление
МНЗ - Министерство на народното здраве
МНЗСГ - Министерство на народното здраве и социалните грижи
МНП - Министерство на народната просвета
МОН - Министерство на образованието и
науката
МПБУ - Местна промишленост и битови
услуги
МПК - Министерство на просветата и културата
МПКБУ - Местна промишленост и комунално-битови услуги
МС - Министерски съвет
МСА - Международен съюз на архитектите
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МТС - Машинно-тракторна станция
МТСГ - Министерство на труда и социалните грижи
МУ - Монтажно управление
МФ - Министерство на финансите
НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство
“Нармаг” - Народен магазин
НИПКИК - Научноизследователски и проекто-конструкторски институт по корабостроене
НПЛВК - Научно-производствен лозаровинарски комплекс
НС - Национален съвет
НТС - Научно-технически съюз
ОбК - Общински комитет
ОблК - Областен комитет
ОблР - Областно ръководство
ОбНС - Общински народен съвет
ОблНС - Областен народен съвет
ОбУ - Общинско управление
ОблУ - Областно управление
ОГК - Околийско-градски комитет
ОДА - Окръжен държавен архив
ОДИТ - Окръжна държавна инспекция по
труда
ОЗД - Околийска земеделска служба
ОЗПС - Общ земеделски професионален
съюз
ОК - Окръжен комитет
ОкК - Околийски комитет
ОкНС - Околийски народен съвет
ОКПС - Окръжен комитет на професионалните съюзи
ОКС - Окръжен кооперативен съюз
окт. - октомври
ОкУ - Околийско управление
ОНС - Окръжен народен съвет
ООД - Дружество с ограничена отговорност
ООН - Организация на обединените нации
Оп - Окръжно предприятие
ОРПС - Общ работнически професионален
съюз
ОС - Окръжен съюз
ОСИК - Окръжен съвет за изкуство и култура
ОСП - Окръжно стопанско предприятие
ОСПС - Окръжен съвет на професионал-
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ните съюзи
ОСУ - Окръжно строително управление
ОТКЗС - Обединено трудовокооперативно земеделско стопанство
ОТПК - Обединена трудовопроизводителна кооперация
ОУ - Окръжно управление
ОФ - Отечествен фронт
ПМС - Постановление на Министерския
съвет
ПМУ - Промишлено-монтажно управление
ПО - Помощна организация
ПОБ - Първостепенна окръжна болница
ПП - Постоянно присъствие
“Промкомбинат” - Промишлен комбинат
“Промснаб” - Промишлено снабдяване
проф. - професор
р. - река
“Ремонтстрой” - Предприятие за ремонтно
строителство
РК на БКП - Районен комитет на БКП
РКС - Районен кооперативен съюз
РМС - Разпореждане на Министерския
съвет
РПК - Районна потребителна кооперация
РПУС - Районно предприятие за услуги и
стоки
РР на БЗНС - Районно ръководство на БЗНС
РСВ - Ресторанти и спални вагони
РТЦ - Радио-телевизионен център
с. - село
САБ - Строителство, архитектура и благоустройство
СБА - Съюз на българските автомобилисти
СБПФ - Съюз на бойците против фашизма
СБУ - Съюз на българските учители
Св. - Свети
СД - Стопанска дирекция
СДМКПКУ - Стопанска дирекция “Местна кооперативна промишленост и комунални услуги”
СДМПБУ - Стопанска дирекция “Местна
промишленост и битови услуги”
селкооп - селскостопанска кооперация
септ. - септември
СК - Стопански комбинат
СМК - Строително-монтажен комбинат
СМУ - Средно музикално училище
СНРБ - Съюз на научните работници в

България
СНС - Селски народен съвет
СО - Стопанско обединение
СОАТ - Сдружение за обществен автомобилен транспорт
СОНС - Селски общински народен съвет
СОУ - Средно общообразователно училище
СП - Стопанско предприятие
СПП - Строително промишлено предприятие
СПТУ - Средно професионално-техническо училище
СС - Стопански съвет
СССР - Съюз на съветските социалистически републики
СУ - Строително управление
СХК - Стопански химически комбинат
ТАБСО - Транспортно българо-съветско
обединение
ТВЦ - Телевизионен център
ТЕЦ - Топлоелектрическа централа
ТИС - Технико-икономически съвет
ТК - Туристически комплекс
ТКЗС - Трудово-кооперативно земеделско
стопанство
ТНТМ - Техническо и научно творчество
на младежта
ТОХ - Техникум по обществено хранене
ТП - Търговско предприятие
ТПК - Трудовопроизводителна кооперация
“Трансстрой” - Стопанско обединение за
транспортно строителство
т.с. - тесни социалисти
УС - Управителен съвет
Ф. - фонд
февр. - февруари
ХЕИ - Хигиенно-епидемиологична станция
“Хидрострой” - Държавно стопанско обединение за строителство на хидроенергийни
обекти
ХК - Химически комбинат
ХС - Художествен съвет
ЦК - Централен комитет
ЦС - Централен съвет
ЦСУ - Централно статистическо управление
ч. п. - частично постъпление
ян. - януари
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ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
А
Аврен, с. - 25, 29, 41, 151, 154, 166, 176, 177,
261, 266, 309, 338, 358, 375, 416
Австралия - 92
Австрия - 83, 105, 125, 220, 376, 406
Аден, Йемен - 220, 222
Аксаково, с. - 23, 29, 41, 48, 151, 154, 166,
193, 256, 266, 309, 338, 358, 380, 416, 418
Албания - 116, 221
Александрия, гр., Египет - 222
Алжир - 220, 221, 396
Англия - 77, 79, 91, 103, 105, 116, 129, 140,
221, 381, 408
Аржентина - 77
Арковна, с. - 154, 266, 309
Аспарухово, кв. - 339, 385
Аспарухово, с. - 22, 23, 154, 183, 309, 338
Африка - 375

Б
Балчик, гр. - 10, 46, 69, 71, 72, 74, 85, 189,
223, 243, 244, 257, 331, 337, 378, 383, 385
Балчишка околия - 5, 9, 10, 37, 38, 51
Баново, с. - 15, 266
Батак, гр. - 413
Белгия - 79, 91, 105, 116, 125
Белово, с. - 337
Белград, гр., Югославия - 337
Белоградец, с. - 23, 41, 48, 152, 154, 167, 267,
338
Белослав, гр. - 19, 29, 41, 48, 115, 117, 154,
210, 211, 261, 262, 267, 304, 309, 338, 358,
371, 716
Бенковски, с. - 154, 267, 309
Берлин, гр., Германия - 77, 401
Близнаци, с. - 309
Блъсково, с. - 23, 41, 152, 154, 267, 309, 338
Божурище, с., Софийско - 195
Бозвелийско, с. - 16, 23, 40, 154, 309
Болоня, гр., Италия - 168, 412
Болярци, с. - 154, 267, 309
Боряна, с. - 22, 23, 155, 267, 309, 338
Ботево, с. - 23, 151, 155, 267, 309, 338, 413
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Бояна, с. - 155, 309, 338
Бразилия - 105, 243
Братислава, гр., Словакия - 220
Брестак, с. - 20, 23, 41, 152, 155, 267, 310,
338
Будапеща, гр., Унгария - 220
Букурещ, гр., Румъния - 412
Булаир, с. - 310, 338
Бургас, гр. - 72, 79, 102, 104, 170, 178, 180,
219-221, 224-226, 232, 244, 252, 323, 375,
376, 403, 404
Бургаски окръг - 180, 287, 328, 335, 365
България - 54, 56, 57, 64, 65, 76, 79, 83, 84,
88, 102, 103, 105, 109, 115, 121, 122, 142,
212, 220, 221, 284, 362, 365, 376, 379-382,
414
Бърдарево, с. - 267, 338
Бързица, с. - 16, 40, 155, 309, 338
Бяла, гр. - 19, 29, 41, 151, 152, 155, 223, 241,
267, 310, 339, 358, 390, 416, 422
Бяла, с.
Вж. Бяла, гр.

В
Варненска област - 10, 37, 51-53, 189, 238,
266, 289, 422
Варненска община - 64
Варненска околия - 5, 9, 10, 38, 39, 46, 47, 52,
60, 64, 73, 148, 334
Варненски окръг - 5, 9-13, 23, 38, 57, 63, 65,
66, 71-73, 81, 114, 151, 153, 170, 179,
180, 200, 227, 239, 244, 245, 248, 258, 287,
328, 330, 331, 333, 335337, 365, 371, 386, 415,
Варненски регион - 5, 72, 117, 302, 308, 350,
358, 365
Варненска селищна система - 51
В. Коларов, гара
Вж. Васил Коларов, гара
Васил Коларов, гара - 112, 312, 418
Вели, връх - 400
Велико Търново, гр. - 220
Великотърновски окръг - 287, 412
Величково, с. - 155, 267, 312
Венелин, с. - 155, 267, 339
Венчан, с. - 156, 312, 340
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Ветрино, с. - 23, 41, 44, 45, 48, 151, 152, 155,
167, 267, 312, 340, 358, 402, 416
Видин, гр. - 220
Виена, гр., Австрия - 220, 376, 406
Виетнам - 53
Виница, кв. - 18, 39, 156, 267, 339
Виница, с.
Вж. Виница, кв.
Владиславово, кв. - 39, 156, 267
Владиславово, с.
Вж. Владиславово, кв.
Водица, с. - 23, 41, 48, 151, 156, 176, 267,
312, 340, 418
Войводино, с. - 20, 23, 62, 156, 268, 312, 340
Враца, гр. - 90, 399
Вълчедръм, с., Ломско - 385
Въглен, с. - 156, 268, 312, 340
Възраждане, кв. - 16-18, 39, 51, 201
Вълчи дол, гр. - 20, 29, 41, 45, 48, 152, 156,
167, 169, 176, 183, 193, 195, 244, 262, 268,
274, 275, 277, 279, 295, 305, 340, 358, 386,
414, 415, 417
Вълчи дол, с.
Вж. Вълчи дол, гр.

Г
Габрово, гр. - 380
Габровски окръг - 287
Габърница, с. - 156
Галата, кв. - 18, 39, 268
Галата, с.
Вж. Галата, кв.
Гана - 91
Гданск, гр., Полша - 77
ГДР (Германска Демократична Република) 77, 79, 83, 87, 90, 91, 94, 103, 105, 109,
116, 125, 143, 145
Гевгели, с., Македония - 396
Генерал-Кантарджиево, с. - 156, 268, 312, 340
Генерал-Киселово, с. - 23, 156, 268, 313, 340
Генерал-Колево, с. - 268, 313, 340
Генерал-Тошево, с., Добричко - 10, 46, 71, 72,
74, 243, 244, 257, 337
Генералтошевска околия - 5, 9, 10, 37, 38, 51
Генуа, гр., Италия - 222
Георги Трайков, гр.

Вж. Долни чифлик, гр.
Германия - 88, 378, 391, 399, 401, 407, 409411, 413
Голак, връх - 400
Голица, с. - 24, 156, 268, 313, 340
Голямо Белово, с., Пазарджишко - 391
Голямо Делчево, с. - 157, 268, 313
Горен Близнак, с. - 24, 157, 268
Горен чифлик, с. - 183, 185, 186, 268, 340,
420, 421
Горица, с. - 19, 151, 313, 340
Горичане, с., Добричко - 378
Горна Оряховица, гр. - 195, 392
Господиново, с. - 19, 151, 157, 313, 340
Градинарово, с. - 24, 41, 48, 152, 157, 176,
184, 268, 313, 340
Гренобъл, гр., Франция - 377
Грьоздово, с. - 24, 41, 152, 157, 166, 185, 186,
268, 313, 340
ГФР (Германска Федеративна Република) - 83,
91, 105, 109, 125, 129, 140, 220, 221
Гърция - 87, 125, 221, 375
Гюмюрджина, гр., Гърция - 375

Д
Дания - 105, 129, 243
Дебелец, с. - 157, 268, 313
Девненска низина - 109, 205, 215
Девня, гр. - 11, 12, 21, 22, 24, 29, 32, 34, 42,
44, 45, 46, 66, 83, 101, 108-110, 112, 113,
134, 151, 152, 157, 163, 187, 196, 197, 199,
205, 213, 231, 262, 263, 268,
272, 275, 305, 306, 313, 321, 324, 340, 358,
377, 384, 385, 410, 416, 418,
419
Девня, с.
Вж. Девня, гр.
Детелина, с. - 21, 314, 341
Джинчовци, с., Трънско - 402
Димитровград, гр. - 393
Добри дол, с. - 157, 268
Добрина, с. - 24, 157, 314, 341
Добрич, гр. - 10, 46, 69, 71, 74, 84, 85, 170,
178, 180, 216, 220, 232, 243, 244, 248, 257,
331, 337, 350, 383, 390, 394, 404
Добричка околия - 5, 9, 10, 37, 38, 51
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Добрички окръг - 5, 9, 72, 170, 179, 180, 200,
243, 244, 245, 248, 283, 287, 305, 328, 330,
335, 365
Добрички регион - 365
Доброплодно, с. - 24, 42, 152, 157, 269, 314,
414
Добротич, с. - 24, 157, 269, 314, 341
Добруджа, географска област - 148, 412
Долен чифлик, с.
Вж. Долни чифлик, гр.
Долни чифлик, гр. - 21, 29, 42, 119, 151, 152,
157, 182-185, 269, 301, 314, 341, 358,
383, 398, 416
Долище, с. - 269, 313, 341
Драганово, с., Добричко - 403
Дружба, курортен комплекс
Вж. “Св. Св. Константин и Елена”, курортен комплекс
Дръндар, с. - 314
Дунав, р. - 79
Дъбравино, с. - 158, 269, 314, 341
Дългопол, гр. - 22, 30, 42, 45, 50, 98, 102, 126,
152, 158, 167, 176-178, 184, 193, 244,
263, 269, 274, 276, 277, 296, 314, 341, 358,
387, 388, 417, 419
Дългопол, с.
Вж. Дългопол, гр.
Дюлино, с. - 19, 151, 158, 269, 314, 341

З

Е

Й

Европа - 284, 375
Египет - 105
Езерово, с. - 19, 82-84, 196, 197, 302, 314,
341, 419
Елена, гр. - 388
Енина, с., Казанлъшко - 392
Есеница, с. - 24, 158, 269, 314, 341, 402
Етиопия - 116

Йемен - 220, 221
Йордания - 91, 116

Ж
Женева, гр., Швейцария - 221, 381
Житница, с. - 24, 42, 48, 152, 158, 269, 314,
341
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Засмяно, с. - 158, 314
Звездица, с. - 39, 158, 269
Звънец, с. - 315, 341
Здравец, с. - 158, 269, 341
Златина, с. - 158, 341
Златни пясъци, курортен комплекс - 361, 362
Змейово, с., Старозагорско - 406
Зорница, с. - 158, 341

И
Игнатиево, с. - 24, 151, 158, 269, 315, 341
Изворник, с. - 158, 269, 342
Изворско, с. - 151, 315, 342
Изгрев, с. - 24, 62, 159, 269, 315, 342
Израел - 221
Иличовск, гр., Украйна - 210, 213, 223
Индия - 221
Ирак - 91, 105, 116, 125
Иран - 91
Искър, с. - 20, 159, 315, 342
Испания - 105, 221, 375
Исперих, гр. - 90
Истанбул, гр., Турция - 376
Италия - 91, 105, 168, 221, 222, 408, 412
Ихтиман, гр. - 384

К
Каварна, гр. - 223, 232, 244, 385, 406, 408
Казанлък, гр. - 392
Казашка река, с. - 39, 159, 269, 342
Калафат, гр., Румъния - 221
Калиакра, нос - 385
Калиманци, с. - 159, 270, 315, 400
Калофер, гр. - 377
Калоян, с. - 24, 42, 48, 159, 270, 315, 342
Камбоджа - 53
Камен дял, с. - 22, 159, 315
Каменар, с. - 18, 39, 151, 159, 270
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Камчийска низина - 381
Камчия, курортен комплекс - 21, 241
Камчия, р. - 215, 241
Канада - 129
Капитан-Радево, с. - 159
Караманите, с. - 159, 315, 342
Каспичан, гр. - 244
Кеймбридж, гр., Англия - 381
Китай
Вж. КНР
Китен, с. - 159, 315, 342
Китка, с. - 159, 270, 315
Кипра, с. - 21, 159, 315, 342
Кичево, с. - 24, 42, 48, 151, 160, 166, 270,
315, 342, 417
Кипър - 116
Климентово, с. - 160, 270, 315, 342
КНДР (Корейска Народна Демократична Република) - 103, 105, 221
КНР (Китайска Народна Република) - 103,
105
Комарево, с. - 160, 270, 315, 342
Комунари, с. - 22, 160, 270, 316
Константиново, с. - 19, 151, 160, 316, 342
Копривщица, гр. - 333
Корея
Вж. КНДР
Костин брод, гр. - 168
Кошута, с. - 316
Кракра, с. - 20, 160, 342
Красимир, с. - 22, 160, 316, 342
Кривини, с. - 21, 160, 270, 342, 383, 398
Кривня, с. - 16, 40, 160, 343
Крумово, с. - 24, 116, 118, 151, 160, 270, 316,
343
Круша, с. - 270, 316
Куба - 109, 125, 145, 220, 222
Кувейт - 125
Куманово, с. - 25, 160, 270, 343
Кърджали, гр. - 111, 382
Кюстендил, гр. - 178, 405

Ленинград, гр., Русия
Вж. Санкт Петербург, гр.
Либия - 92, 221
Ливан - 92, 116
Ловеч, гр. - 396
Лом, гр. - 219-221
Лондон, гр., Англия - 220, 222
Лопушна, с. - 25, 161, 270, 316
Любен-Каравелово, с. - 25, 161, 270, 316, 343
Люляк, с., Старозагорско - 381
Лялинци, с., Трънско - 402
Лясковец, гр. - 90

Л

Невша, с. - 25, 42, 49, 152, 161, 166, 271, 317,
343
Неново, с. - 161, 317, 343
Неофит Рилски, с. - 25, 161, 271, 317, 343,
385, 386

Лайпциг, гр., Германия - 399, 410
Лаос - 53
Левски, с. - 25, 160, 270, 316, 417

М
Македония - 91, 386, 387, 396
Македония, географска област - 348
Мали Кричим, връх - 400
Малинак, връх - 400
Манастир, с. - 25, 161, 316, 343, 387
Марково, с. - 21
Мароко - 92, 221
Медовец, с. - 161, 316
Мексико - 376
Метличина, с. - 20, 161, 270, 316, 343
Мирово, с. - 109
Михаил Иванов, кв. - 339
Михалич, с. - 25, 42, 152, 161, 271, 316, 343
Мичурин, гр.
Вж. Царево, гр.
Млада Гвардия, с. - 25, 42, 49, 152, 161, 271,
316, 343
Младост, кв. - 18
Момино, с.
Вж. Аврен, с.
Момчилово, с. - 161, 316
Мугла, с., Смолянско - 394
Москва, гр., Русия - 77, 420
Мюнхен, гр., Германия - 391, 409, 410

Н
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Несебър, гр. - 360
Нигерия - 92
Николаевка, с. - 25, 42, 59, 62, 152, 161, 271,
317, 343, 383
Никюп, с., Великотърновско - 412
Новачене, с., Плевенско - 396
Нова Шипка, с. - 116, 162, 167, 317, 343
Новградец, с.
Вж. Суворово, гр.
Нови пазар - 104, 389
Ново Оряхово, с. - 21, 162, 343
Новопазарска околия - 51, 60
Норвегия - 103, 105
НРБ (Народна Република България)
Вж. България
Нюрнберг, гр., Германия - 407

О
Обзор, гр. - 223
Оборище, гара
Вж. Оборище, с.
Оборище, с. - 25, 43, 49, 152, 162, 271, 317,
343, 417
Овчага, с. - 162, 271, 317, 343
Овчарово, с., Добричко - 90
Одеса, гр., Украйна - 349
Омуртаг, гр. - 232
Омуртагска околия - 9, 51
Орешак, с. - 162, 271, 344
Осеново, с. - 25, 162, 271, 317, 344
Охрид, гр., Македония - 392

П
Падина, с. - 162, 271, 317, 344, 409
Пазарджик, гр. - 178, 388, 410
Паничери, с., Пловдивско - 400
Париж, гр., Франция - 109, 377, 411
Партизани, с. - 22, 25, 43, 49, 152, 162, 166,
167, 271, 317, 344
Пакистан - 91
Пашели, с., Македония - 386
Перник, гр. - 321
Перу - 105
Петербург, гр., Русия
Вж. Санкт Петербург, гр., Русия
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Петров дол, с. - 25, 162, 271, 317, 344, 394
Петърница, с. Плевенско - 392
Плевен, гр. - 149, 178, 220, 321, 393, 396, 403
Плиска, гр. - 392
Пловдив, гр. - 91, 93, 101, 102, 130, 178, 226,
377, 402-405, 407, 410
Пирея, гр., Гърция - 220
Пирин, планина - 375, 382
Победа, кв. - 18
Повеляново, с. - 162, 271, 392
Поликраище, с., Горнооряховско - 399
Полша - 77, 79, 83, 87, 91, 103, 105, 116
Поляците, с. - 163, 271, 317
Попович, с. - 19, 151, 163, 317, 344
Попово, гр. - 397, 412
Поповска околия - 9, 51
Порт Сайд, гр., САЩ - 222
Преславска околия - 9
Приселци, с. - 25, 43, 151, 162, 166, 271, 317,
344, 417
Провадийска низина - 215
Провадийска околия - 5, 9, 10, 38, 46, 47, 51,
60, 264, 289, 386, 387
Провадийска река - 215
Провадийска селищна система - 65
Провадия, гр. - 10, 12, 13, 16, 30, 33, 35, 39,
40, 43, 45-47, 50, 55, 59, 64, 65, 68, 69, 72, 74,
75, 85, 98-101, 107, 120, 126, 127, 135, 141,
142, 148, 149, 151, 152, 162, 174, 176, 184,
189, 192, 195, 207, 230, 237, 240, 243, 244,
248, 249, 253, 257, 261, 264-266, 271, 274277, 279-282, 289, 295, 302, 306, 307, 318,
331, 337, 344, 349, 350, 354, 367, 370, 373,
374, 380,385-388, 394, 402, 412, 415, 417, 419421
Просечен, с. - 21
Португалия - 221
Пчелино, с., Добричко - 399
Пчелник, с. - 21, 26, 163, 272, 318, 344

Р
Равна, с. - 163, 272, 318, 344, 361
Равна гора, с. - 26, 163, 272, 318
Радан войвода, с. - 163, 344
Разград, гр. - 178, 244, 395, 410-412
Разградски окръг - 179, 244, 287, 365,
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Разделна, с. - 19, 36, 163, 116, 118, 272, 318,
344
Река Девня, с.
Вж. Девня, гр.
Рени, пристанище, Украйна - 220
Ренсбург, гр., ФРГ -220
Родопите, планина - 394
Рощок, гр., ГДР - 77, 143
Рояк, с. - 22, 163, 318
Рудник, с. - 26, 163, 318, 344, 377, 394
Румъния - 87, 103, 105, 109, 379, 408, 412
Рупи, местност - 377
Русе, гр. - 79, 104, 178, 189, 219-221, 224226, 233, 234, 244, 388, 402, 404, 407
Русенски окръг - 179, 245, 287
Русия - 378, 379, 391, 408

С
Сава, с. - 22, 163, 318, 344
Садово, с. - 163, 272, 344, 386
Самотино, с. - 19, 151
Санкт Петербург, гр., Русия - 77, 391
Саудитска Арабия - 91
САЩ (Съединени Американски Щати) - 53,
105, 116, 129243, 284
Свети Иван, с.
Вж. Детелина, с.
Св. Св. Константин и Елена, курортен комплекс - 240-242, 312, 360
Севлиево, гр. - 388, 401
Силистра, гр. - 178, 220, 233, 234, 391, 402
Силистренски окръг - 200, 244, 245, 287, 335,
365
Сингапур - 220
Синдел, с. - 26, 43, 151, 152, 164, 272, 318,
344
Сирия - 91
Скопие, гр., Македония - 403
Славейково, с. - 164, 318, 345
Сладка вода, с. - 22, 164, 318
Сливен, гр. - 178, 376, 390
Слънчево, с. - 164, 168, 318, 345
Смядово, с. - 412
Снежина, с. - 26, 164, 272, 318, 345
Созопол, гр. - 170, 323

Солник, с. - 21, 272, 318, 345
София, гр. - 12, 13, 37, 38, 53, 58, 60, 63, 76,
77, 79, 84, 87, 96-98, 101, 102, 104, 105,
109, 110, 114, 118, 128, 129, 137, 139, 147,
149, 167, 168, 170, 178, 179,
195, 196, 198-200, 202, 215, 219, 220, 224,
226, 232, 233, 235-237, 239,
242-245, 251, 256, 274, 280-282, 284, 286,
294, 304, 323, 330, 332, 350,
359, 362, 370, 372, 374, 378, 379, 383, 384,
388, 390-393, 395, 396, 399,
400, 402-404, 407, 409-413
Средно село, с. - 164, 318
Средно Славейково, с. - 272
СССР - 77, 79, 83, 90, 94, 96, 102, 103, 105,
109, 116, 129, 142, 145, 212, 220, 222, 375,
420
Стара Загора, гр. - 393
Стара планина - 375
Старо Оряхово, с. - 21, 26, 43, 49, 119, 152,
164, 176, 184, 185, 272, 319, 345, 358,
398, 420
Староселец, с. - 164, 319
Стефан Караджа, с. - 26, 43, 152, 164, 177,
272, 307, 319, 345
Стокхолм, гр. - 232
Страшимирово, с. - 19, 319, 345, 392
Страхил, с. - 164, 319, 345
Суворово, гр. - 26, 30, 43-45, 62, 152, 153,
164, 169, 177, 184, 272, 279, 296, 307, 308,
319, 345, 358, 401, 414, 417, 420
Суворово, с.
Вж. Суворово, гр.
Султанци, с.
Вж. Царевци, с.

Т
Тервел, гр. - 10, 46, 71, 72, 74, 114, 337, 398
Тервелска околия - 9, 10, 38
Тирол, гр., Австрия - 406
Толбухин, гр.
Вж. Добрич, гр.
Толбухински окръг
Вж. Добрички окръг
Тополи, гара
Вж. Тополи, с.
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Тополи, с. - 39, 136, 151, 165, 416
Тракия, географска област - 348, 375, 379
Тръница, с. - 272
Тръстиково, с. - 165, 273, 319, 345
Тулуза, гр., Франция - 376
Тулча, гр., Румъния - 379
Тунис - 92, 116, 396
Турция - 103, 221
Тутраканци, с. - 16, 165, 319, 345
Търговище, гр. - 85, 104, 178, 232-234, 244
Търговищка околия - 9, 51
Търговищки окръг - 179, 244, 245, 287, 365

У
Унгария - 77, 83, 91, 96, 103, 105, 116, 220,
408

Ф
Финландия - 91, 109, 125, 129
Франция - 79, 105, 109, 376, 396, 411
ФРГ
Вж. ГФР

Х
Хавана, гр., Куба - 220, 383
Хайдълберг, гр., Германия - 378
Хамбург, гр., Германия - 220, 411
Хасково, гр. - 99, 403, 404
Холандия - 105
Храброво, с. - 165, 319, 345

Ц
Царево, гр. - 104, 225
Царевци, с. - 164, 272, 319, 345, 418
Цариград, гр., Турция
Вж. Истанбул, гр., Турция
Централна Америка - 92
Цонево, с. - 22, 26, 43, 152, 165, 168, 184,
185, 273, 319, 345

Ч
Чайка, кв. - 16, 18, 40, 165, 319, 390
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Червенци, с. - 26, 43, 152, 165, 273, 320, 345
Черковна, с. - 26, 43, 152, 165, 273, 320, 346,
412
Чернево, с. - 21, 26, 165, 273, 320, 346, 417
Черно море - 180, 190, 198, 200, 221, 369,
370
Черноок, с. - 26, 165, 320, 346
Чехия - 91, 408
Чехословакия - 77, 83, 87, 94, 103, 105, 220
ЧССР (Чехословашка Социалистическа Република)
Вж. Чехословакия
Чуката, връх - 400

Ш
Швейцария - 103
Швеция - 79, 105, 125, 243
Шерба, местност - 182, 185, 186
Шкорпиловци, с. - 21, 165, 241, 320, 346
Шумен, гр. - 85, 104, 178, 209, 215, 225, 232,
244, 248, 287, 376, 390, 395, 397, 398, 402,
404, 406, 409, 411
Шуменска област - 238
Шуменска околия - 51, 60
Шуменски окръг - 9, 179, 239, 244, 245, 248,
283, 287, 328, 330, 335, 365

Щ
Щипско, с. - 20, 26, 165, 273, 320, 346

Ю
Югославия - 77, 125, 221, 377
Юнак, с. - 166, 273, 346
Юнец, с. - 320, 346, 394

Я
Яворово, с. - 166, 273, 320, 346
Ягнило, с. - 166, 273, 320, 346
Ямбол, гр. - 178, 388
Яна, гара - 195
Япония - 79, 91, 105, 243
Яребична, с. - 166, 273, 320, 346, 401
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ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ
А
Авлавидов, Теохари Проданов - 375
Алатов, Стойко - 375, 376
Алексиев, Алекси Михайлов - 376

Б
Баев, Кръстю Методиев - 376
Бакалов, Петър проф. - 388
Балтаджиев, Александър Николов - 377
Балтаджиева, Златка Самуилова - 377
Батулева, Лиляна Петрова - 378
Белчева, Мара - 386
Берон, Петър - 385
Близнакова, Веса - 386
Богданов, Янаки Николов - 378
Бохачек, Мария - 329
Буреш, Иван д-р - 388
Бъчваров, Стоян - 392

В
Василев, Александър Димитров - 378, 379
Василев, Владимир Добринов - 379
Веки, Едмондо, де, проф. - 384
Вичева, Валя Богданова - 379
Владигеров, Панчо проф. - 404
Владков, Любомир Илиев - 380
Вълканов, Марко Георгиев - 380

Г
Габе, Дора - 389
Ганев, Димитър Стефанов - 381
Ганчев, Сава - 386
Гачев, Аврам - 385, 386
Генчев, Пенчо Христов проф. - 381, 382
Генчева-Ставрева, Лиляна Василева д-р
Вж. Ставрева, Лиляна Василева д-р
Георгиев, Георги Иванов - 382, 383
Георгиев, Добри Митев - 383
Георгиев, Йордан Тодоров - 383, 384
Герински, Борислав Стефанов - 384
Германов, Андрей - 389

Главанаков, Емил Николов - 384, 385
Големинов, Марин - 395
Горанов, Камен Бебинов - 385
Грозданов, Александър Ангелов - 385, 386

Д
Джагаров, Георги - 389
Димитров, Асен проф. - 384, 395
Динев, Христо Петров - 386
Динев, Христо Христов - 386, 387
Добрев, Илия Илиев - 387
Доганов, Константин - 385

З
Златарски, Димитър Иванов - 387
Златев, Стефан Христов - 388

И
Иванов, Тремол Атанасов - 388
Икономов, Н. - 405

Й
Йорданов, Тихомир Тодоров - 389

К
Календжиева, Ганка Йорданова
Вж. Пашева, Ганка Йорданова
Камилов, Веселин Владиславов - 390
Караджов, Константин Василев - 390, 391
Карамфилова, Жечка - 114
Каранов, Йордан Георгиев - 391
Карасимеонов, Петър Стефанов - 391, 392
Карнобатлова, Благовеста - 329
Касабов, Благой - 386, 389
Китипов, Петко Пройков - 392
Коларов, Николай Иванов - 392
Костов, Трайчо - 387
Кох, Ханс проф. - 410

Л
Ламбев, Ангел Георгиев - 393
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Лефтеров, Иракли Димитров - 393

М
Марков, Иларион - 399
Маркович, Стефан Веселинов - 394
Масалитинов, Николай Осипович - 407
Мах, П. - 389
Меджделиев, Георги Стефанов - 394
Менахемова, Бея Самуилова - 395
Мечков, Петко Атанасов - 395
Милинов, Пенко Александров - 396
Милчева, Александрина - 329
Мирчев, Милко Йорданов - 396
Мирчев, Мирчо Георгиев - 396
Мирчев, Пресиян Георгиев - 397
Мирчева, Мария Иванова - 397
Митев, Георги Недев - 398
Митев, Димитър Райчев - 404
Митев, Добри Митев - 398
Михайлов, Веселин проф. - 392
Младенова, Зора Ханс - 398
Мочуров, Атанас Савов - 399

Петров, Коста Миланов - 402
Петров, Преслав Илиев - 402
Петров, Идеал Христов - 403
Петрова, Роска Илиева - 403
Попова, Калинка Колева - 403

Р
Райчев, Димитър Райчев
Вж. Митев, Димитър Райчев
Русева, Ина Василева - 404, 405

С

Оджаков, Христо Живков д-р - 400
Озолин, Вильям - 389

Савов, Димитър - 399
Сагаев, Константин - 402
Самохин, Н. - 389
Свраков, Валентин Антонов - 405
Свраков, Петър Димитров - 405
Симеонов, Константин - 389
Сколуфанов, Георги Димитров - 406
Скорчев, Петър Димитров - 406
Славов, Митю Иванов - 406
Славчева, Венета Владкова - 407
Спиров, Николай Антонов - 407
Ставрев, Васил - 382
Ставрева, Лиляна Василева д-р - 382
Станев, Лазар - 387
Станев, Любомир Кънчев - 407, 408
Станев, Петър Иванов - 408
Стателов, Тони Константинов - 408, 409
Стефанова, Марийка Стефанова - 409
Стоянов, Н. - 388
Страшимиров, Антон - 392
Сушински, Богдан - 389

П

Т

Павлов, Димо Димов - 400
Павлов, Тодор - 387
Палов, Купен Георгиев - 401
Парашкевов, Стефан Христов - 401
Пашева, Ганка Йорданова - 390
Пеев, Стойко Иванов - 116
Перен, Франсис проф. - 411
Петкова, Мара Николова - 401
Петлешев, Георги - 385

Теодоров, Евгени Константинов - 409
Тодоров, Любен Константинов - 409

Н
Найденов, Найден Яков - 399
Николау, Парашкева - 353
Николов, Васил Георгиев - 399, 400
Николов, Никола - 329

О

434

Ф
Фархи, Азаря Овадия - 410
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Х
Хаджиев, Парашкев проф. - 395
Хорозова, Мария Кесарова - 410
Христов, Добри - 410
Христов, Петър проф. - 404
Христов, Христо Янков - 411

Ч
Чакъров, Агоп Матеос - 411
Чернев, Хиню - 386
Чернев, Христо Вълчев - 412
Чифчиев, Владимир Илиев - 412
Чолаков, Станчо Григоров - 412, 413
Чорбаджийска, Лиляна Вълева - 413
Чукова, Катя Тодорова - 413

Ш
Шкорпил, Карел - 388
Шостакович, Дмитрий - 404

Я
Янев, Борис Пенев - 413, 414
Янев, Иван Топалов - 414
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