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ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

ПРЕДГОВОР

С Указ № 515 от 10 окт. 1951 г. на Президиума на Народното
събрание и Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 апр.
1952 г. е поставено началото на организираното архивно дело в България. Създаден през 1952 г., Държавен архив – Варна е един от първите
12 окръжни архиви. Дейността му е насочена към издирване, приемане
за съхранение, опазване и популяризиране на ценните документи на учреждения и организации от държавен, обществен и частен характер,
действали на територията на съществуващия тогава Варненски окръг, включващ Варненска, Провадийска, Добричка, Балчишка и Генералтошевска околии.
През 1959 г., при промени в административно-териториалното
устройство, от Варненски окръг се отделят Добричка, Балчишка и Генералтошевска околии и се формира Добрички окръг. Държавен архив –
Варна предава на новосъздадения (1960 г.) Държавен архив – Добрич
комплектуваните и съхранявани архивни фондове на учреждения и организации, функционирали на територията на новосформирания окръг.
За 60 години от създаването Държавен архив – Варна е издирил и
съхранил богато документално наследство за обществено-политичес
ката, стопанската и културната история на Варненския регион. Към
31 дек. 2010 г. са комплектувани и се съхраняват общо 2295 архивни
фонда с 267 886 архивни единици. На разположение на позвателите
е богат справочен масив от инвентарни описи, пътеводители по архивните фондове за перода до 1944 г. (изд. 1972 г.) и след 1944 г. (изд.
2001 г.), каталози, документални и тематични сборници, прегледи на
архивни фондове, статии и юбилейни издания. Научно-справочната
библиотека разполага с над 2500 тома литература.
***
Настоящият пътеводител е предшестван от издадения през
1972 г. „Пътеводител на архивните фондове 1845–1944 г. Част първа“. За периода след издаването му са комплектувани значителен брой
нови архивни фондове и постъпления към съществуващи фондове, което наложи подготовката на второ допълнено и преработено издание
на пътеводителя, с оглед предоставяне на актуална информация.
Настоящият справочник включва информация за 795 архивни фонда с 39 601 архивни единици, съдържащи документи на фондообразуватели, действали в периода до 1944 г., условно приета като граница
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за разделение на фондовите масиви. Някои фондообразуватели продължават дейността си и след 1944 г.
Хронологическият обхват на документите във фондовете, включени в изданието, е от 1793 до 2002 г. По-късната от 1944 г., или почти
съвременна датировка, се дължи на съхранените в някои фондове архивни документи с отношение към дейността на фондообразувателя.
За удобство и бързо боравене със справочника фондовете са систематизирани и групирани в 12 раздела според отрасловия принцип:
I. Местни органи на власт и управление;
II. Обществено-политически, професионални, културно-просветни, благотворителни и религиозни организации;
III. Промишленост;
IV. Селско, горско и ловно стопанство;
V. Строителство;
VI. Транспорт и съобщения;
VII. Търговия;
VIII. Финанси и кредит;
IX. Просвета, наука и култура;
X. Здравеопазване, спорт и социални дейности;
XI. Лични фондове;
XII. Колекции.
В разделите и подразделите архивните фондове са подредени по
значимост, ѝерархична подчиненост и взаимовръзка. Еднотипни и сродни по дейност и функции фондообразуватели са подредени по азбучен
ред на селищата, следвани от груповите фондове, ако към раздела или
подраздела са отнесени такива. Личните фондове са подредени по азбучен ред на фамилните имена.
Фондовете на значими и специфични по дейност фондообразуватели са представени самостоятелно. Посочено е тяхното наименование,
номер, брой на описите, брой на архивните единици, линейни метри и
крайни дати на документите. Следва кратка историческа справка,
която отразява основни промени в съществуването, структурата и
функциите на фондообразувателя. Посочени са по-важните нормативни документи относно създаването и дейността им. Анотациите
представят в обобщаващ и синтезиран вид характера, съдържанието
и датите на документите в съответния фонд или колекция. В отделни
случаи се среща разминаване между крайните дати на документите в
архивния фонд с датите, посочени в анотацията, тъй като е преценено, че най-ранните или най-късни по датировка документи не са достатъчно значими, за да бъдат включени в анотацията. В други случаи
най-късната дата на документите в архивен фонд или колекция излиза
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извън крайната хронологична граница на изданието – 1944 г., поради
условния характер на разделението.
За фондообразувателите с обща ведомствена подчиненост, идентичен статут и предмет на дейност са посочени общо наименование,
общ брой на фондовете и архивните единици и крайни дати на документите. Изготвена е обобщена историческа справка, след която, по азбучен ред на селищата, са подредени отделните фондове с посочен номер,
брой на описите, брой на архивните единици, линейни метри и крайни
дати на документите. За някои фондове са добавени данни за създаване или прекратяване на дейността, при наличие на такива. Следва
групова анотация с крайни дати на анотираните архивни документи и
номерата на архивните фондове, в които се съдържат.
Наименованията на селищата в имената на фондовете са актуалните при приемането и регистрацията на първото постъпление. В
историческата справка, с препратка в скоби, е внесено уточнение относно по-старо и съвременно наименование на селището, или обратно.
В случаите, когато документите на един и същи фондообразувател са заведени като отделни фондове за периода преди и след 1944 г.,
това е отразено с препратка към съответния фонд.
Малка част от архивните фондове остават неразкрити в пътеводителя. Преценени са като частично запазени, наличните документи
не дават добра представа за дейността и историята на фондообразувателя. Те са представени в списъка на неанотираните архивни фондове.
В края на пътеводителя са приложени списък на неанотираните
архивни фондове и списък на съкращенията.
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І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ – ВАРНА
Ф. 717К, 2 оп., 17 а.е., 0,17 л.м., 1878–1930 г.
Варненски окръг се обособява като административна единица през 1878 г.
от Временното руско управление като съставна част от Варненска губерния. За
управлението му се създава изборен орган – Окръжен управителен съвет. През
1882 г., съгласно Закона за окръжните съвети, се преименува на Окръжен съвет.
В състава на Варненски окръг влизат: Варненска, Провадийска, Хаджиоглу-Пазарджишка (Добричка), Балчишка и Куртбунарска (Тервелска) околии. След ПСВ
в окръга остават само Варненска и Провадийска околии. Окръжният съвет заседава периодично. Негов постоянен орган е Окръжната постоянна комисия. Предмет на дейност: благоустрояване на окръга – строеж и поддържане на пътища,
водоснабдяване, строеж на обществени сгради, изпълнително-разпоредителни
функции за икономическото, социалното и културно-просветното развитие на
окръга. Окръжният съвет и Окръжната постоянна комисия преустановяват
дейността си през 1933 г., съгласно Закона за закриване окръжните съвети (ДВ,
бр. 73 от 4 юли 1933 г.). Вж. и Ф. 650.

Окръжни и укази от Управлението на Руския императорски комисар в
България за изграждане на административното управление в страната (1878–
1879).
Протокол и опис на делата и канцеларските принадлежности, предадени
от председателя на Окръжния управителен съвет – Димитър Икономов, на
постоянните членове на съвета (1879).
Протоколи от заседания на съвета (1891–1892).
Отчети за дейността на Окръжната постоянна комисия (1890–1891,
1906–1911, 1913, 1918–1921, 1923–1928, 1930).
Кореспонденция на членовете на съвета с окръжния началник по адми
нистративни въпроси (1879–1881), със селските кметове в окръга за събира
не на помощи за населението в Южна България (1881).
Сведения от старейшините на селата в окръга за нуждите на населението
от зърнени храни (1879–1880).
Актове за приемане и предаване на делата на общинските управления
при смяна на съставите на съветите (1882).
Рапорти на общинските кметове за заплатите на кметовете и бирниците
(1882).
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ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 58К, 7 оп., 499 а.е., 13,57 л.м., 1878–1948 г.
Създадено на 23 окт. 1878 г., след окончателното освобождение на Варненска губерния, на базата на съществуващата дотогава Българска община. Функционира съгласно Указ № 93 за утвърждаване Привременните правила за общинското градско и селско управление (ДВ, бр. 4 от 18 авг. 1879 г.). След 1934 г. в общината са включени и селата: Владиславово, Галата, Звездица, Казашка махала,
Надежда (Каменар), Царево (Виница). Предмет на дейност: административна
уредба, просвета и образование на населението, здравеопазване, благоустройс
тво на града, водоснабдяване, канализация, осветление, изграждане и поддръжка
на транспортните мрежи. Общинският съвет излъчва ПП – кмет и помощниккметове, които осъществяват оперативното ръководство на общината. За пръв
кмет на Варна е избран Велико Христов. През 1934 г. се премахва изборността
на общините, съгласно Временна наредба за правата и длъжностите на постоянните присъствия на … градските общини (ДВ, бр. 52 от 7 юни 1934 г.) и Наредба-закон за градските общини (ДВ, бр. 114 от 20 авг. 1934 г.). През 1937 г.
общинските съвети се възстановяват, но вече като помощен съвещателен орган,
в чийто състав влизат избрани и назначени лица. Продължава дейността си и
след 1944 г. Вж. и Ф. 65.

Акт и описи за приемане на сградата и имуществото на Беледието (тур
ския градски съвет) и конака (1878).
Протоколи за проведени избори (1881).
Поземлени партидни книги за полските имоти в градското землище, с по
сочени местности, декари и списъци на притежаващите ги лица (1906–1916).
Протоколи от: сесии на Общинския съвет (1920–1944); заседания на:
ПП (1934–1937), Засилената общинска управа (1937–1938).
Заповеди по дейността на Общинското управление (1935–1944).
Окръжни на МВРНЗ за водене борба с вътрешни врагове и сведения за
политическите убеждения на служителите (1941–1944).
Регистри за лични карти (1923–1944).
Протоколи за строеж на: затвор (1937), работническа болница (1937),
училища (1925–1928), морски бани (1925–1928), подвижен мост (1936–
1939), кланица (1935–1938), термична електроцентрала (1938–1944), водоп
ровод „Батова – Варна“ (1936–1938), жилища (1926–1940), канализация
(1916–1944).
Протоколи за: шосиране и асфалтиране на улици и благоустрояване на
града (1921–1944), дейността на общинския театър (1920–1942) и общинската
библиотека (1920–1926), осигуряване на помещения на Археологическия музей
(1920–1926), утвърждаване на училищни бюджети и приемане на отчети на учи
лищни настоятелства (1920–1943), санитарното състояние на града (1926–1940).
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Заповеди, протоколи и предложения на общински съветници за опреде
ляне цените на продоволствените стоки и борба срещу фалшификацията на
съестни (хранителни) продукти (1922–1944).
Кореспонденция на: ТПС комисията с висшестоящи организации и соб
ственици във връзка с отчуждаването на имоти за построяване на общински
сгради (1925–1944), с Ликвидационното бюро на ТПС комисия – София за
определяне границите на селата и списъците на лицата, подлежащи на озем
ляване (1926–1948); на службите „Цветни градини“ и „Земеделско стопан
ство“ по доставката на цветни семена и дръвчета (1929–1940).
Статистически сведения за движение на населението в общината (1935–
1942).
Месечни сведения, годишни отчети и статистически таблици за състоя
нието и дейността на здравните заведения (1937–1938).
Протоколи за откриване на Международната мострена изложба (1926–
1939).
Бюджети (1904, 1911–1944).
Протоколи за приемане на бюджета на общината (1912–1943).
Щатни разписания (1922–1934).
ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ПРОВАДИЯ
Ф. 87К, 2 оп., 263 а.е., 3,96 л.м., 1883–1949 г.
Създадено на 30 авг. 1878 г. Функционира съгласно Указ № 93 за утвърждаване Привременните правила за общинското градско и селско управление. Обхваща
Провадия и с. Манастир, а след 1934 г. са включени и селата: Венчан, Добрина,
Златина, Тутраканци. Предмет на дейност: административна уредба, просвета и образование на населението, здравеопазване, благоустройство на града,
водоснабдяване, канализация, осветление, изграждане и поддръжка на транспортните мрежи. Общинският съвет излъчва ПП – кмет и помощник-кметове,
които осъществяват оперативното ръководство на общината. За пръв кмет на
Провадия е избран Никола Калипетровски. През 1934 г. се премахва изборността
на общините. През 1937 г. общинските съвети се възстановяват, но вече като
помощен съвещателен орган, в чийто състав влизат избрани и назначени лица.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 203.

Журнални постановления и протоколи от сесии на съвета (1883–1946).
Протоколи от заседания на: ПП (1883–1944), Засилената общинска уп
рава (1937–1944).
Заповедни книги (1892–1894, 1897–1898, 1900–1944).
Протоколни решения, поемни условия и ведомости за цените на мате
риалите и архитектурните планове за: построяване на сградата на първото
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Архивни справочници

училище в града (1884), строеж на житно тържище (1908–1911) и кланица
(1928–1938), откриване и експлоатация на соления извор до гара Мирово
(1917–1921), узаконяване на индустриални обекти и оборудване с технически
съоръжения (1909–1939, 1941–1943), индустриалната фабрика на инж. Па
вел Бриф с моторна маслобойна (1921–1926), тухларната фабрика на Христо
Д. Кацаров (1925–1927), моторна мелница (1922), фабрика „Лен“ (1924).
Преписка с Реквизиционната комисия за изземане на произведените сел
скостопански излишъци (1940–1944).
Поемни условия и договори за съставяне на проект за модерно водо
снабдяване на града (1925).
Проектни скици и сметна документация за строеж на нова сграда на по
жарната (1939–1940).
Преписки с: околийския началник за политическите прояви на населе
нието (1941–1944); с МТПТ и Върховния съд за откриване, стопанисване
и уреждане собствеността на новооткрития солен извор „Пладжата“ (1914–
1939); с Провадийския участъков инженер и частни лица за уточняване и
утвърждаване на регулационния план на града (1923–1927) и изменения в
него (1929, 1937–1938).
Нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти на граж
дани в Провадия (1941–1949).
Партидни данъчни книги (1930–1942).
Бюджети (1883–1943).
С ЕЛ С К И О Б Щ ИНСК И УПР АВЛЕ НИ Я
47 фонда, 2046 а.е., 1887–1957 г.
Създадени след 1878 г., продължават дейността на селските старейшини
преди Освобождението. Функционират съобразно Временните правила за общинско градско и селско управление, изработени от Временното руско управление.
Изграждат се като автономни изборни органи с общински съвет и ПП от кмет
и помощник-кметове. Съгласно Закона за общините и за градското управление
(ДВ, бр. 117 от 12 окт. 1882 г.) и Закона за селските общини (ДВ, бр. 70 от 22 юли
1886 г.) почти всяко село се оформя в самостоятелна административна единица.
През 1934 г., с Временна наредба за правата и длъжностите на постоянните
присъствия на селските общини (ДВ, бр. 52 от 7 юни 1934 г.) и Наредба-закон за
селските общини (ДВ, бр. 100 от 3 авг. 1934 г.; ДВ, бр. 51 от 6 март 1935 г. (попр.),
близките села се обединяват в една голяма община. Предмет на дейност: раздават социални помощи, контролират панаири и пазари, подпомагат издръжката
на църкви и училища, съдействат за събиране на данъци, поддържат общински
хамбари с храни, предназначени за бедствени нужди, поддържат стопанства за
разплод на добитък, поддържат гори, пътища, мостове. Продължават дейност-
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та си и след 1944 г., с изключение на селските общински управления в селата:
Константиново, Садово и Генерал-Колево, които функционират до 1934 г.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. АКСАКОВО
Ф. 350К, 1 оп., 94 а.е., 1,1 л.м., 1907–1947 г.

Включва селата: Аксаково (Аджемлер), Владиславово (Пашакьой), Въглен
(Кюмюрлюк), Игнатиево (Руслар), Изворско (Дервент), Казашка махала, Припек
(Джиздаркьой), Слънчево (Гюн яласъ), Тополи (Инджекьой). Вж. и фондове 446К
и 322.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. АСПАРУХОВО
Ф. 491К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1913–1944 г.

Включва с. Аспарухово (Ченге). Вж. и Ф. 356.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 659К, 1 оп., 15 а.е., 0,4 л.м., 1901–1943 г.

Включва селата: Белоградец (Тюрк арнаутлар), Ягнило (Яйла). Вж. и Ф. 637.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 161К, 1 оп., 22 а.е., 0,35 л.м., 1912–1944 г.

Включва селата: Белослав (Белово, Гебедже), Езерово (Малък Аладън), Константиново (Дерекьой), Разделна, Страшимирово (Голям Аладън).

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЛИЗНАЦИ
Ф. 519К, 1 оп., 32 а.е., 0,2 л.м., 1896–1943 г.

Включва селата: Горен Близнак (Яйла), Долен Близнак (Петре), Круша (Дюлгер). Вж. и фондове 346К и 549.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЛЪСКОВО
Ф. 214К, 1 оп., 19 а.е., 0,25 л.м., 1925–1947 г.

Включва селата: Блъсково (Асълбейлии), Комарево, Китен (Мухалии), Неново, Овчага (Мурат софу), Равна, Храброво (Фетекьой), Черковна. Вж. и Ф. 232.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БОТЕВО
Ф. 153К, 2 оп., 43 а.е., 0,70 л.м., 1902–1944 г.

Включва селата: Ботево (Юшенлий), Бояна (Кокарджа), Капитан-Радево
(Овнец, Кочак), Кладенчево (Карабунар), Оборище (Семет). Вж. и Ф. 143.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЯЛА
Ф. 262К, 1 оп., 9 а.е., 0,2 л.м., 1943–1944 г.

Включва селата: Бяла (Ак дере), Горица (Корукьой), Господиново (Челебикьой), Дюлино (Айваджик), Кошута (Денидкьой), Попович (Ходжакьой), Рудник
(Арнаутлар), Самотино (Абдикьой), Юнец (Дана гьоз). Вж. и Ф. 711.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ВЕТРИНО
Ф. 689К, 1 оп., 19 а.е., 0,2 л.м., 1914–1944 г.

Включва селата: Ветрино (Ясъ тепе), Момчилово (Есетлии), Средно село
(Ортакьой). Вж. и Ф. 995.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ВОЙВОДИНО
Ф. 216К, 1 оп., 6 а.е., 0,06 л.м., 1930–1944 г.

Включва селата: Войводино (Пашаит), Засмяно (Гюлекьой). Вж. и Ф. 240.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. Вълчи дол
Ф. 215К, 1 оп., 39 а.е., 0,3 л.м., 1914–1944 г.

Включва селата: Брестак (Кара агач), Войводино (Пашаит), Вълчи дол
(Курт дере), Искър (Ак коюн), Кракра (Емир гаази, Еникьой), Метличина (Хамбарлък), Щипско (Хасърджик). Вж. и Ф. 239.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 213К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1914–1934 г.

Включва селата: Генерал-Киселово (Емирово, Емиркьой), Звънец (Чанлар),
Страхил (Коркут). Вж. и Ф. 229.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 211К, 1 оп., 19 а.е., 0,2 л.м., 1919–1934 г.

Включва селата: Векилски (Печелий), Генерал-Колево (Араплар), Радан войвода (Бурханлар). Вж. и фондове 210К и 225.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 779К, 1 оп., 78 а.е., 0,4 л.м., 1904–1944 г.

Включва селата: Ганчово (Партизани), Градинарово (Кьопеклии), Мурна
(Комунари), Снежина (Кайредне, Кар ягдъ), Средно Славейково (Дамлалъ орта,
Славейково), Черноок (Кара кьосе). Вж. и Ф. 676.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДЕВНЯ
Ф. 105К, 2 оп., 281 а.е., 3,1 л.м., 1900–1946 г.

Включва селата: Габърница (Ахъркьой), Девня, Манастир, Неофит Рилски
(Кутлу бей), Петров дол (Дерекьой), Река Девня, Староселец (Ески арнаутлар).
Вж. и фондове 383К и 106.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОБРИНА
Ф. 441К, 1 оп., 11 а.е., 0,40 л.м., 1924–1934 г.

Включва с. Добрина (Джиздаркьой). Вж. и Ф. 363.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 376К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1912–1950 г.

Включва селата: Доброплодно (Елес фака), Есеница (Касъмлар), Изворник
(Бунарлии, Пунарлии), Калоян (Юнуз бунар, Горни Юнуз бунар), Тръница (Чалъклар). Вж. и фондове 163К и 988.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОБРОТИЧ
Ф. 163К, 1 оп., 40 а.е., 0,5 л.м., 1901–1943 г.

Включва селата: Доброплодно (Елес фака), Добротич (Падъкьой), Есеница
(Касъмлар), Искър (Ак коюн), Калоян (Юнуз бунар, Горни Юнуз бунар), Кракра
(Емир гаази, Еникьой), Михалич. Вж. и Ф. 156.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 600К, 1 оп., 12 а.е., 0,15 л.м., 1921–1942 г.

Включва селата: Венелин (Сарадър), Горен Чифлик, Детелина (Дервиш
мюслюм, Свети Иван), Долни Чифлик, Кривини (Гебеш), Круша (Дюлгер), Ново
Оряхово (Ени Дервиш Юван), Пчелник (Куванлък), Солник (Джафер), Старо Оряхово (Ески Дервиш Юван), Шкорпиловци (Фъндъклии). Вж. и Ф. 346.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЕСЕНИЦА
Ф. 155К, 1 оп., 51 а.е., 0,62 л.м., 1919–1947 г.

Включва селата: Есеница (Касъмлар), Калоян (Юнуз бунар, Горни Юнуз бунар), Изворник (Бунарлии, Пунарлии), Тръница (Чалъклар). Вж. и фондове 163К и
148.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЖИТНИЦА
Ф. 257К, 1 оп., 55 а.е., 1 л.м., 1920–1944 г.

Включва селата: Добрина (Джиздаркьой), Житница (Тестеджии), Синдел,
Султанци (Султанлар), Тръстиково (Караач софлар). Вж. и Ф. 679.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ИГНАТИЕВО
Ф. 446К, 2 оп., 25 а.е., 0,33 л.м., 1929–1943 г.

Включва селата: Аксаково (Аджемлер), Баново (Сюн бей), Доброглед (Елеч),
Езерово (Малък Аладън), Игнатиево (Руслар), Изворско (Дервент), Калиманци
(Гевреклер), Припек (Джиздаркьой), Слънчево (Гюн яласъ), Тополи (Инджекьой).
Вж. и Ф. 141.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ИЗГРЕВ
Ф. 256К, 1 оп., 29 а.е., 0,35 л.м., 1921–1948 г.

Включва селата: Баново (Сюн бей), Изгрев (Гюн догду), Калиманци (Гевреклер). Вж. и фондове 413К и 379.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КОНСТАНТИНОВО
Ф. 497К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1924–1934 г.
Включва с. Константиново (Дерекьой). Вж. и фондове 161К и 155.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КРУМОВО
Ф. 255К, 1 оп., 13 а.е., 0,3 л.м., 1932–1943 г.

Включва селата: Водица (Суджаскьой), Капитан-Радево (Овнец, Кочак),
Крумово (Горна Кумлуджа), Пясъчник (Долна Кумлуджа, Казълбаш). Вж. и
Ф. 362.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КУМАНОВО
Ф. 429К, 1 оп., 24 а.е., 0,4 л.м., 1928–1943 г.

Включва селата: Въглен (Кюмюрлюк), Долище (Влахлар), Кичево (Джаферлии), Климентово (Капаклии), Куманово (Еникьой), Надежда (Каменар, Голяма
Франга), Орешак (Джевизлии), Осеново (Диш будак), Яребична (Малка Франга).
Вж. и Ф. 327.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЛЕВСКИ
Ф. 591К, 2 оп., 100 а.е., 1,3 л.м., 1921–1949 г.

Включва селата: Левски (Чатма), Просечен (Боаз кесен). Вж. и Ф. 354.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Ф. 157К, 1 оп., 14 а.е., 0,35 л.м., 1923–1944 г.

Включва селата: Веселин (Татар махле), Водица (Суджаскьой), Зорница
(Доуджа), Изворско (Дервент), Крумово (Горна Кумлуджа), Любен Каравелов
(Саръ гьол), Новаково (Ени махле), Пясъчник (Долна Кумлуджа, Казълбаш). Вж.
и Ф. 150.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. МОМИНО
Ф. 225К, 2 оп., 69 а.е., 1,3 л.м., 1922–1944 г.

Включва селата: Венелин (Сарадър), Казашка река (Казак-дере), Момино
(Аврен), Разделна, Садово (Сулуджа алъ), Юнак (Оруч-гаази). Вж. и Ф. 246.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. НЕВША
Ф. 220К, 1 оп., 56 а.е., 0,7 л.м., 1906–1946 г.

Включва селата: Белоградец (Тюрк арнаутлар), Ветрино (Ясъ тепе), Млада
гвардия (Бейлии, Князево), Невша. Вж. и Ф. 244.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 413К, 1 оп., 13 а.е., 0,18 л.м., 1904–1944 г.

Включва селата: Войводино (Пашаит), Дръндар (Халачлии), Засмяно (Гюлекьой), Изгрев (Гюн догду), Калиманци (Гевреклер), Николаевка (Хадърча). Вж. и
Ф. 332.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – гара ОБОРИЩЕ
Ф. 212К, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1932–1950 г.

Включва селата: Ботево (Юшенлий), Бояна (Кокарджа), Генерал-Киселово
(Емирово, Емиркьой), Звънец (Чанлар), Кладенчево (Карабунар), Оборище (Семет), Страхил (Коркут). Вж. и Ф. 228.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 592К, 1 оп., 48 а.е., 0,6 л.м., 1903–1947 г.

Включва селата: Габърница (Ахъркьой), Неофит Рилски (Кутлу бей), Петров
дол (Дерекьой), Староселец (Ески арнаутлар). Вж. и Ф. 454.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 346К, 1 оп., 86 а.е., 1,8 л.м., 1923–1946 г.

Включва селата: Бенковски (Хаджи синанлар), Болярци (Бейджи оглу), Горен Близнак (Яйла), Добри дол (Дедекьой), Долен Близнак (Петре), Китка (Чокек),
Круша (Дюлгер), Млечен (Хаерянкьой), Приселци (Мемиш софулар), Равна гора
(Яса баш). Вж. и Ф. 549.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПЧЕЛНИК
Ф. 666К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1919–1943 г.

Включва селата: Венелин (Сарадър), Горен Чифлик, Пчелник (Куванлък). Вж.
и Ф. 429.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РАВНА ГОРА
Ф. 475К, 1 оп., 93 а.е., 1,6 л.м., 1921–1950 г.

Включва селата: Болярци (Бейджи оглу), Добри дол (Дедекьой), Китка (Чокек), Равна гора (Яса баш). Вж. и фондове 346К и 393.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РЕКА ДЕВНЯ
Ф. 383К, 1 оп., 136 а.е., 2,3 л.м., 1906–1951 г.

Включва селата: Девня, Кипра (Таптък), Повеляново (Емирлер, Марково),
Просечен (Боаз кесен), Река Девня. Вж. и фондове 105К и 722.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РУДНИК
Ф. 349К, 1 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1939–1947 г.

Включва селата: Господиново (Челебикьой), Дюлино (Айваджик), Кошута
(Денидкьой), Ново Оряхово (Ени Дервиш Юван), Рудник (Арнаутлар), Самотино (Абдикьой), Старо Оряхово (Ески Дервиш Юван), Шкорпиловци (Фъндъклии),
Юнец (Дана гьоз). Вж. и фондове 262К; 601К и 374.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. САДОВО
Ф. 226К, 1 оп., 21 а.е., 0,35 л.м., 1925–1935 г.

Включва с. Садово (Сулуджа алъ). Вж. и Ф. 225К.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СИНДЕЛ
Ф. 618К, 1 оп., 24 а.е., 0,25 л.м., 1911–1947 г.

Включва селата: Бозвелийско (Кадъкьой), Бързица (Шеремет), Дъбравино
(Чалъ махле), Синдел, Султанци (Султанлар), Тръстиково (Караач софлар). Вж.
и Ф. 644.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 601К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1925–1934 г.

Включва селата: Детелина (Дервиш мюслюм, Свети Иван), Ново Оряхово
(Ени Дервиш Юван), Рудник (Арнаутлар), Старо Оряхово (Ески Дервиш Юван),
Шкорпиловци (Фъндъклии), Юнец (Дана гьоз). Вж. и фондове 349К; 600К и 231.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 210К, 1 оп., 68 а.е., 0,9 л.м., 1918–1944 г.

Включва селата: Векилски (Пeчелий), Генерал-Колево (Араплар), Изворник
(Пунарлии, Бунарлии), Караманите (Караманлии), Поток (Дерайкьой), Радан войвода (Бурханлар), Стефан Караджа (Караджаот), Тръница (Чалъклар), Червенци
(Къзълджилар). Вж. и Ф. 225.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СУВОРОВО
Ф. 484К, 1 оп., 68 а.е., 1 л.м., 1894–1957 г.

Включва селата: Баново (Сюн бей), Войводино (Пашаит), Дръндар (Халачлии), Кипра (Таптък), Левски (Чатма), Просечен (Боаз кесен), Суворово (Козлуджа, Новградец). Вж. и Ф. 337.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 177К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1939–1944 г.

Включва селата: Караманите (Караманлии), Червенци (Къзълджилар). Вж.
и Ф. 172.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 158К, 1 оп., 141 а.е., 2 л.м., 1887–1951 г.

Включва селата: Водици (Аязма), Кривня, Неново, Овчага (Мурад софу), Равна, Храброво (Фетекьой), Черковна. Вж. и Ф. 151.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЧЕРНЕВО
Ф. 341К, 1 оп., 73 а.е., 0,7 л.м., 1919–1946 г.

Включва с. Чернево (Кара Хюсеин, Срацимир). Вж. и Ф. 365.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЩИПСКО
Ф. 661К, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1922–1943 г.

Включва с. Щипско (Хасърджик). Вж. и Ф. 161.

Протоколи от заседания на общинските управи: Ф. 105К (1900–1944),
Ф. 153К (1902–1903, 1922–1924, 1931–1934, 1939–1943), Ф. 155К (1920–
1924, 1926–1934, 1937–1943), Ф. 157К (1923–1924, 1932, 1933, 1939–1943),
Ф. 158К (1899–1944), Ф. 161К (1912, 1926–1934, 1941–1944), Ф. 163К
(1901–1902, 1907, 1909–1917, 1920–1922, 1926–1934, 1939–1940), Ф. 177К
(1940–1941), Ф. 210К (1920–1943), Ф. 211К (1919–1934), Ф. 212К (1934–
1948), Ф. 213К (1924–1925, 1929–1934), Ф. 214К (1925–1928, 1937–1938,
1943–1945), Ф. 215К (1914–1944), Ф. 216К (1930–1934, 1937–1944), Ф. 220К
(1906, 1925–1927, 1930–1932, 1934, 1936–1938, 1940, 1942–1946), Ф. 225К
(1922–1930, 1935–1936, 1938–1939), Ф. 256К (1921–1939, 1942–1945),
Ф. 257К (1920–1923, 1926–1927, 1930, 1936–1940, 1942), Ф. 341К (1927–
1931, 1939–1944), Ф. 346К (1923–1929, 1940–1946), Ф. 349К (1940–1947),
Ф. 350К (1907–1908, 1911, 1921–1926, 1931–1944, 1947), Ф. 376К (1912–
1914, 1924–1925, 1927–1928, 1943–1950), Ф. 383К (1907, 1909–1921, 1924–
1945), Ф. 413К (1904, 1911–1912, 1928–1932, 1934–1935), Ф. 429К (1928–
1931), Ф. 446К (1929–1934, 1937–1943), Ф. 475К (1921–1924, 1926–1934,
1937–1940, 1942–1943), Ф. 484К (1894–1896, 1904–1905, 1910–1928, 1930,
1936–1944), Ф. 491К (1913, 1924–1925, 1930–1933, 1939–1944), Ф. 497К
(1932–1934), Ф. 519К (1896, 1900, 1903–1905, 1928–1930), Ф. 591К (1921–
1934, 1937–1943), Ф. 592К (1922–1947), Ф. 600К (1921–1928, 1934–1940),
Ф. 601К (1925–1934), Ф. 618К (1911–1912, 1916–1920, 1921, 1923–1926,
1928, 1930–1934, 1938–1940, 1943–1947), Ф. 659К (1901–1902, 1932–1934),
Ф. 661К (1922–1929, 1931–1933, 1943), Ф. 666К (1928), Ф. 689К (1914, 1920–
1921, 1924, 1930–1937), Ф. 779К (1904, 1909, 1911–1922, 1926–1927).
Протоколи от извънредни сесии на общините: Ф. 105К (1941–1944),
Ф. 161К (1936), Ф. 210К (1934–1936), Ф. 214К (1929, 1933, 1935–1936),
Ф. 475К (1925, 1941, 1943–1945), Ф. 497К (1924–1927), Ф. 618К (1940).
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Протоколи от заседания на комисиите за Трудовите земеделски стопан
ства: Ф. 158К (1921–1922), Ф. 210К (1937–1946), Ф. 211К (1925), Ф. 213К
(1921–1923), Ф. 350К (1929–1936, 1939), Ф. 446К (1938–1940), Ф. 475К
(1937–1939), Ф. 666К (1938).
Заповедни книги: Ф. 105К (1904–1941), Ф. 153К (1912, 1915–1925,
1929–1934, 1939–1942), Ф. 155К (1919–1934, 1937–1944), Ф. 157К (1936,
1938–1941, 1944), Ф. 158К (1903–1945), Ф. 161К (1919–1920, 1925–1926),
Ф. 163К (1906–1925, 1928–1943), Ф. 177К (1939–1940, 1942–1944), Ф. 210К
(1918–1944), Ф. 211К (1927–1934), Ф. 212К (1934–1935, 1938–1942), Ф. 213К
(1914–1921, 1924–1933), Ф. 214К (1937), Ф. 215К (1918–1944), Ф. 216К (1934,
1939–1942), Ф. 220К (1922–1925, 1936, 1940–1941, 1943–1944), Ф. 225К
(1927–1931), Ф. 255К (1937–1941, 1943), Ф. 256К (1921–1930, 1934–1943),
Ф. 257К (1926, 1929–1932, 1937–1944), Ф. 262К (1943), Ф. 341К (1928–
1931, 1933–1934, 1939–1946), Ф. 346К (1923–1924, 1927–1928, 1943–1946),
Ф. 349К (1939–1941, 1943–1944), Ф. 350К (1915–1916, 1918–1920, 1922–
1932, 1933–1944), Ф. 376К (1924–1925, 1929–1940, 1943–1944), Ф. 383К
(1906–1907, 1910–1913, 1915–1920, 1922, 1924–1930, 1934–1944), Ф. 413К
(1914, 1934–1935, 1938–1939, 1941–1942), Ф. 446К (1932, 1937–1943),
Ф. 475К (1921–1926, 1928–1934, 1937–1939, 1941–1943), Ф. 484К (1911–
1914, 1916–1935, 1938–1940, 1942–1943), Ф. 491К (1922, 1926–1928, 1932),
Ф. 519К (1900, 1905, 1910–1911, 1914, 1922–1923, 1925–1927), Ф. 591К
(1921–1934, 1937–1943), Ф. 592К (1924–1927, 1935–1944), Ф. 600К (1933,
1935–1937, 1940, 1942), Ф. 618К (1935, 1940–1945), Ф. 659К (1924–1929,
1934, 1936–1937, 1942–1943), Ф. 661К (1924–1925, 1930–1933), Ф. 666К
(1919–1920, 1929, 1932, 1935–1937, 1942–1943), Ф. 689К (1926–1928, 1930,
1934–1936, 1938–1940, 1942–1944), Ф. 779К (1919–1924, 1928, 1930–1932,
1935–1937, 1939–1941, 1943–1944).
Кореспонденция на: ОбУ – с. Девня с Околийския училищен инспекто
рат по учебното дело в региона – Ф. 105К (1940), с Държавно лесничейс
тво – Провадия за определяне сечища и пасища – Ф. 105К (1933–1944);
ОбУ – с. Есеница с ОкУ – Провадия за политическото положение в община
та – Ф. 155К (1937–1944), с Главна реквизиционна комисия за реквизиране
на зърнени храни – Ф. 155К (1942–1944); ОбУ – с. Белослав с ОкУ – Варна и
Военно окръжие – Шумен за наблюдения върху дейността на организациите
за провеждане на избори – Ф. 161К (1936); ОбУ – с. Червенци с ОкУ – Про
вадия за политическото настроение, стопанското и просветното състояние на
общината – Ф. 177К (1939–1943); ОбУ – с. Невша с ОкУ – Провадия по озем
ляването на населението – Ф. 220К (1921); ОбУ – с. Аврен с Областна дирек
ция – Шумен за уволняване на служители, съгласно ЗЗД – Ф. 225К (1943),
с ОкУ – Варна и Военното окръжие за раздаване на оръжие на населението
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(1943); ОбУ – с. Крумово с Околийско агрономство – Варна за обезщетяване
на стопани и реквизиция на земеделски произведения – Ф. 255К (1940–1944);
ОбУ – с. Аксаково с началника на 8-мо Военно окръжие – Варна за мобили
зиране на военни чинове – Ф. 350К (1943–1944); ОбУ – с. Суворово с ОкУ –
Варна за политическото, стопанското и просветното състояние на общината –
Ф. 484К (1939, 1942); ОбУ – с. Петров дол с Апелативен съд – Русе за спор
на мера между селата Габърница и Неофит Рилски – Ф. 592К (1923–1927);
ОбУ – с. Градинарово с ОкУ – Провадия за политическото, стопанското,
просветното и здравното осигуряване на общината – Ф. 779К (1943).
Партидни книги: Ф. 153К (1930–1931, 1939–1944), Ф. 158К (1932–
1940, 1943), Ф. 220К (1935), Ф. 341К (1938, 1941), Ф. 346К (1939), Ф. 350К
(1924–1926, 1929–1933, 1936, 1943–1944), Ф. 383К (1928–1929, 1930–1951),
Ф. 429К (1942–1943), Ф. 519К (1930–1932).
Финансови отчети: Ф. 105К (1926, 1932–1933, 1935, 1937, 1939–1941),
Ф. 158К (1889–1917, 1922–1928, 1938–1941), Ф. 215К (1942, 1944), Ф. 220К
(1927–1936, 1939, 1942–1943), Ф. 226К (1925–1935), Ф. 256К (1941, 1943),
Ф. 257К (1932–1933, 1940), Ф. 262К (1943), Ф. 341К (1928–1934), Ф. 346К
(1927–1944), Ф. 349К (1940–1942), Ф. 383К (1919–1924, 1926–1938, 1940–
1944), Ф. 429К (1934, 1938–1943), Ф. 441К (1929–1930), Ф. 475К (1930–
1931, 1937–1944), Ф. 484К (1943), Ф. 519К (1926–1929, 1934–1935), Ф. 591К
(1926–1927, 1931–1932, 1938–1943), Ф. 592К (1934–1935, 1940–1942),
Ф. 779К (1914, 1927–1928, 1930–1932, 1934–1939).
Годишни бюджети: Ф. 105К (1922, 1924–127, 1932–1933, 1935, 1938,
1939, 1942), Ф. 158К (1889–1917, 1922–1928, 1938–1941), Ф. 161К (1926,
1943), Ф. 210К (1928), Ф. 220К (1914, 1930–1936, 1940, 1942), Ф. 225К
(1922, 1927–1940), Ф. 226К (1925–1935), Ф. 256К (1943), Ф. 257К (1932–
1933, 1943), Ф. 341К (1919–1935, 1939–1943), Ф. 346К (1925), Ф. 349К
(1941), Ф. 383К (1924–1944), Ф. 429К (1930, 1941–1942), Ф. 441К (1924–
1931, 1934), Ф. 446К (1937–1943), Ф. 475К (1930–1931, 1937–1944), Ф. 484К
(1943), Ф. 519К (1921, 1924–1926, 1947), Ф. 591К (1926–1928, 1932–1933,
1937–1943), Ф. 592К (1931–1932, 1939–1940, 1943), Ф. 779К (1909, 1914,
1918, 1920–1922, 1924–1925, 1929–1931, 1933–1936, 1939).
ПО Л ИЦЕ ЙС К И ОРГА НИ
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 78К, 3 оп., 124 а.е., 0,9 л.м., 1878–1930 г.
Създадено през 1878 г. като Варненско губернско управление със състав:
Варненски, Шуменски, Провадийски, Хаджиоглу-Пазарджишки (Добрички) и Бал-
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чишки окръзи. При административната реорганизация през 1880 г. окръзите,
съставна част на губернията, се преименуват в окръжия (ДВ, бр. 45 от 23 май
1880 г.). През 1897 г., съгласно Закона за изменение и допълнение към Закона за
административното деление на територията на Княжеството (ДВ, бр. 287 от
30 дек. 1897 г.), територията на Варненското окръжие се увеличава, като се
включват: Варненска, Провадийска, Добричка и Балчишка околии. През 1901 г.,
съгласно Закона за административно деление територията на държавата (ДВ,
бр. 104 от 17 май 1901 г.), Варненското окръжие отново се нарича Варненски
окръг, но обхваща почти цялата територия на бившата губерния: Варненска,
Провадийска и Куртбунарска (Тервелска) околии. Предмет на дейност: изпълнява функциите на орган на всички министерства. Надзирава околийските и
общинските управления, контролира развитието на индустрията, търговията,
транспорта, занаятчийството, земеделието, учебното дело, здравеопазването.
Най-важна функция на управлението е полицейската. Промени в наименованието: Варненско губернско управление (1878–1880); Окръжно управление – Варна
(1880–1934). Преустановява дейността си на 19 май 1934 г., съгласно Указ № 179
на Негово Величество от същата дата за свеждане окръзите в седем области.

Протоколи от заседания на Съвета на Руския императорски комисар в
България за: връщане на мюсюлмани бежанци и тяхното въдворяване, на
турално-квартирния данък на чуждите поданици при квартируване на руски
войници, връщане на земи на турски бежанци (1878).
Заповеди на Руския императорски комисар в България за администра
тивните промени в страната (1879).
Заповеди за встъпване в длъжност на варненските губернатори (1878,
1880).
Заповеди на окръжния управител по дейността на управлението (1912).
Постановление на Руския императорски комисар за учредяване на вър
ховен съд (1878).
Окръжни на МВР (1879), на губернатора до окръжните началници
(1879).
Преписки на губернатора с губернската канцелария по административни
въпроси (1879–1880).
Преписки с МВР за: демографските промени в окръжието, политически
те движения в региона (1907).
Изложения на окръжния управител за състоянието на Варненското ок
ръжие с данни за населението, състоянието на земеделието, овощарството,
лозарството, зеленчукопроизводството, скотовъдството, горското стопан
ство, промишлеността, търговията, кредитното и банковото дело, благоус
трояването и съобщенията, здравеопазването и просветата (1889–1929).
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ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 19К, 2 оп., 53 а.е., 0,9 л.м., 1879–1944 г.
Учредено през 1878 г. Променя наименованието си съгласно Закона за административното разделение на Княжеството от 1880 г. (ДВ, бр. 45 от 23 май
1880 г.). Пръв началник на Варненски окръг е подполк. Владимир Данаилович Рончевски. Предмет на дейност: опазване на обществения ред. Околийският управител е пряк началник на полицията. Промени в наименованието: Окръжно управ
ление – Варна (1878–1880); Околийско управление – Варна (1880–1944). Ликвидирано със Закона за народните съвети (ДВ, бр. 47 от 27 февр. 1948 г.). Вж. и Ф. 28.

Окръжно за посрещането на княз Александър I Батенберг във Варна
(1879).
Преписка с Варненския губернатор за задължителното утвърждаване на
всички документи на управлението и задълженията на кметовете (1879).
Окръжни, заповеди и нареждания от Областна дирекция – Шумен (1934–
1944).
Досиета на политическите партии в околията (1928–1929).
Сведения и донесения за политически прояви и убеждения на проучени
от полицията лица (1936–1944).
Рапорти до министъра на външните работи за посрещане на френските
окупационни войски във Варна (1919).
Инструкции за заселване на земеделски стопани в Беломорието (1943).
Списъци на младежи, постъпващи в армията (1941–1944).
Донесения и списъци на заловени и предадени военнопленници (1944).
Месечни и шестмесечни доклади от кметовете на общините (1943).
Ведомости за заплати (1908–1920).
Книги за издадени документи за самоличност (1931–1944).
Преписка с Областна дирекция – Шумен и общинските управления за
утвърждаване на бюджетите на общините (1941–1944).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ПРОВАДИЯ
Ф. 681К, 2 оп., 18 а.е., 0,45 л.м., 1878–1945 г.
Учредено през 1878 г. Променя наименованието си съгласно Закона за административното деление територията на Княжеството от 1880 г. Предмет
на дейност: опазване на обществения ред. Околийският управител е пряк началник на полицията. Промени в наименованието: Окръжно управление – Провадия
(1878–1880); Околийско управление – Провадия (1880–1944). Ликвидирано със Закона за народните съвети. Вж. и Ф. 92.
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Удостоверение, издадено от кмета на с. Дерекьой (Петров дол) за съби
ране на помощи за прехранването на новобранци в селото (1879).
Молби от жители на Провадийска околия за оземляването им с имоти на
изселени мюсюлмани (1878).
Рапорти до Областна дирекция – Шумен за нередности при събирането
на данъци (1937).
Рапорти на кметовете от селските общини за събирането на данъци и
такси (1937).
Донесения и доклади от кметовете на селските общини за политическо
то, стопанското, просветното, здравното и финансовото състояние на общи
ните (1937–1944).
Списъци със сведения за лицата, влизащи в управителните съвети на
кооперациите в района на общината (1938–1942).
Списък на емигрирали лица от Провадийска околия (1939–1942).
ПОЛИЦЕЙСКО КОМЕНДАНТСТВО – ВАРНА
Ф. 682К, 3 оп., 259 а.е., 1,2 л.м., 1925–1947 г.
Създадено през 1880 г. Предмет на дейност: охранява установения обществен порядък и се бори за спазване на съществуващото държавно законодателство на територията на града. Промени в наименованието: Варненско градоначалство (1880–1925); Полицейско комендантство – Варна (1925–1944). Преустановява дейността си през 1947 г.

Окръжни, писма и наредби от директора на полицията за проследява
не на лица – политически функционери на забранени политически партии
(1936).
Рапорти и донесения на полицейски агенти за проследяване на лица, за
подозрени в шпионаж (1931–1943).
Рапорт до МВРНЗ за преминаването на германски войски на наша тери
тория (1944).
Полицейски досиета на: Бъчварско занаятчийско сдружение – Варна
(1938–1941); Варненско ЖБД „Майка“ (1936); Гимнастическо дружество
„Черноморски юнак“ (1936–1937); Дружество на непенсионираните дър
жавни и общински служители (1938–1939); Книжарско браншово търгов
ско сдружение (1938–1945); Културно-просветно икономическо дружество
„Варненски кореняк“ (1925–1938); Ловно дружество „Сокол“ – Варна (1942–
1944); Лозаро-овощарско дружество – Варна (1938–1947); Общ съюз на
българските търговци (1937–1946); Потребителна кооперация „Напредък“ –
Варна (1937–1946); Столарска потребителна кооперация „Бряст“ – Варна
(1938–1943); Студентско дружество „Христо Ботев“ – Варна (1936–1943);
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Съюз на българските моряци под покровителството на Негово Величество
(1938–1942); Съюз на възпитаниците на морското машинно училище – Вар
на (1938–1944); Хотелиерско браншово сдружение (1937–1942); Шивашко
групово занаятчийско сдружение – Варна (1938–1946).
С Ъ Д И К ОНТ РО Л НИ ОРГА НИ
ОБЛАСТЕН СЪД – ВАРНА
Ф. 112К, 11 оп., 7372 а.е., 41,75 л.м., 1879–1956 г.
Създаден след Освобождението (1878 г.) от Временното руско управление,
съгласно Временните правила за устройството на съдебната част в България,
утвърдени на 24 авг. 1878 г. и Указ № 113 на Руския императорски комисар от
31 авг. 1879 г. за числото на апелативните съдилища. На територията на града функционират: Окръжен, Областен, Губернски и Търговски съд. Впоследствие
остава само Окръжен съд, който действа в района на Варненски окръг. С административната реорганизация през 1934 г. и съгласно Наредбата-закон за
устройство на съдилищата, Окръжният съд е ликвидиран и е създаден Варненският областен съд, с район Варненска и Провадийска околии и част от Шуменска област. Предмет на дейност: разглежда обжалвани решения на мировите
околийски съдилища, наказателни и граждански процеси, регистрира търговски
и индустриални фирми и сдружения. Промени в наименованието: Окръжен съд –
Варна (1878–1934); Областен съд – Варна (1934–1944). Продължава дейността
си и след 1944 г. Вж. и Ф. 444.

Фирмени дела (1898–1956).
Регистри на еднолични фирмени дела (1898–1947) и дружествени фир
мени дела (1898–1956).
Дела за владеене на гори (1895–1926).
Частни граждански дела за разваляне на продажби, получаване на кре
постни актове, подялба на недвижими имоти, парцелиране на имоти, отчуж
даване (1891–1951).
Дружествени търговски дела (1900–1930).
Частни търговски дела (1911–1936).
Арбитражни дела за спор за пасища (1891–1902).
Дела за избор на народни представители (1901–1902).
Обвинителни актове (1931–1947).
Придружително писмо за предаване на делата и печатите на Русенския
областен съд (1879).
Протокол на ВОС за дело между арменската община и Варненското
градско общинско управление по спор за собственост на имот (1882).
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Предложения на Кръстьо Мирски за изменения на временните съдебни
правила (1880).
Дела по Закона за еднократния данък върху имущества на лица от еврейс
ки произход (1941–1943).
Дела по Закона за гражданската мобилизация (1942–1943).
Крепостни актове за продажба на недвижимо имущество (1885–1900).
Подарителни актове (1879–1900).
Актове за ипотеки (1891–1900).
Азбучен указател на ипотечните актове (1898–1899).
РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – ВАРНА
Ф. 631К, 1 оп., 101 а.е., 0,70 л.м., 1939–1944 г.
Създадена през 1939 г. като орган на общинското управление. Предмет на
дейност: реквизиране на селскостопански продукти, движими и недвижими имущества от индустриалните предприятия, търговските фирми и населението
за нуждите на военните сили, съгласно Закона за реквизицията. Преустановява
дейността си през 1947 г. Вж. и Ф. 348.

Окръжни за определяне функциите на комисията (1939–1941).
Заповеди за назначаване членовете на комисията (1939–1941).
Декларации и сведения за реквизиране на фуражни растения (1939–
1944).
Окръжни за реквизиране на домашни животни (1939–1944).
Преписки с Околийската реквизиционна комисия за необходимото коли
чество зърнени храни за изхранване и посев (1939–1944).
Разпореждане за осигуряване на неприкосновени запаси от гориво, га
зьол и дърва (1940).
Преписка с Гимнастическо дружество „Юнак“ за оценка на нанесените
щети в салона от войсковите части, разквартирувани в него (1941).
Преписка с интенданта на флота във Варна за реквизиране на фурна
„Възраждане“ (1941).
Сведение за реквизиране на параход „България“ от Българско параход
но дружество за нуждите на флота на Н.В. (1941).
Преписки с Градската и Окръжната реквизиционна комисия за установя
ване на средното производство на пшеница, ечемик и овес (1942).
Наредба за реквизиране на царевицата от реколта 1943 г. (1943).
Преписка с кметските наместници за реквизиране на царевица (1944).
Протоколи на Гарнизонната квартирна комисия за наети квартири за
германски офицери (1941–1944).
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Списък на кьошковете и вилите край града, реквизирани за нуждите на
германските войски (1941–1944).
Извлечение от сметките и дължимите такси за вода и електричество,
изразходвани от германските войскови части, разквартирувани в почивните
станции (1943–1944).
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ВАРНА
Ф. 107К, 1 оп., 38 а.е., 0,8 л.м., 1926–1945 г.
Създадена през 1907 г. съгласно Закона за инспектората по труда (ДВ, бр.
238 от 3 ноем. 1907 г.). През 1925 г. към нея се открива и борса по труда, съгласно Постановление за борсите по труда и Закона за настаняване на работа и
осигуряване при безработица. Предмет на дейност: разглежда трудовите взаимоотношения между работниците и работодателите, провежда контрол по
настаняването на работниците на работа и осигуряването им при безработица.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 107.

Годишни отчети за дейността (1937–1944).
Указания, наредби и окръжни от Дирекция „Труд и обществени осигу
ровки“ – София (1935–1944).
Преписки: с висшестоящи организации за проверки и констатации на
нарушения (1935–1945), на Помирителния съд при Варненската инспекция
по труда с висшестоящи организации (1926).
Актове и наказателни постановления за извършени нарушения (1939).
Актове, карти и анкетни листове за злополуки (1937–1939).
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ІІ. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ,
БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И РЕЛИГИОЗНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛ И Т ИЧЕ С К И П А Р Т ИИ И ОРГА НИ З А ЦИИ
МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПРОГРЕСИВНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ – ВАРНА
Ф. 723К, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1909–1928 г.
През 1884 г. се отцепва от Либералната партия като самостоятелна партия и от 1899 г. официално се именува Прогресивнолиберална. Политическата
си линия осъществява чрез местни структури, изградени на административно-териториален принцип. Дейци на местната организация във Варна са: Петър Кърджиев (народен представител в V ВНС – 1911 г.; кмет 1902–1903 г.),
Александър Василев (народен представител в ХVІІІ ОНС – 1919–1920 г.; кмет
1912–1915 г.), Златан Бръчков (народен представител в ХV ОНС – 1911–1913 г.;
кмет 1922 г.).

Програма и правилник на Прогресивнолибералната партия (1910).
Окръжни от ЦБ до околийските бюра относно учредяване и избор на
членове на окръжни партийни бюра (1912).
Протоколи, подписани от ръководителите на местните структури на На
родната и Прогресивнолибералната партия във Варна, за образуване на пре
дизборна коалиция за участие в изборите за ХVІІ ОНС и разпределение на
спечелени мандати; списъци на избирателните секции във Варненски избира
телен район с брой на подадени за коалицията гласове; заявления от варнен
ски гласоподаватели до председателя на ХVІІ ОНС за допуснати нередности
при произвеждане на изборите (1914).
Позиви с платформи и предизборни обръщения към варненските изби
ратели за подкрепа кандидатите на коалирани партии, сред които и Прогре
сивнолибералната, в парламентарни (1911, 1919) и местни (1919, 1921) из
бори.
Писма от Златан Бръчков – член на ръководството на местната органи
зация, до д-р Стоян Данев за настроенията на съмишлениците в навечерието
на изборите за ХVІІ ОНС (1914) и по организационни въпроси (1914, 1915).
Списъци на членове на бившата Прогресивнолиберална партия и на чле
нове на действащата Обединена народнопрогресивна партия от Варна и око
лията (1921).
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Открито становище от членове и съмишленици на бившата Прогресивно
либерална партия за включването през 1923 г. на Обединената народнопрог
ресивна партия в новообразуваната партия Демократически сговор (1928).
Карта за партиен членски внос на Златан Бръчков (1909–1911).
МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ – ВАРНА
Ф. 822К, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1894–1921 г.
Непосредствено след учредяването на партията през 1894 г., с лидер д-р
Константин Стоилов, е създадена и местната организация във Варна.

Възвание от централния клуб в София за изграждане на местни партий
ни клубове и организиране на членска маса (1894).
Позиви с обръщения към варненските избиратели за подкрепа кандида
тите на предизборни коалиции с участието на Народната партия в парламен
тарни (1914) и местни (1920, 1921) избори.
Кандидатски листи за участие в местни избори (1912, 1919).
МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ – ВАРНА
Ф. 821К, 3 оп., 47 а.е., 0,2 л.м., 1894–1945 г.
Политиката по места се осъществява от местни структури. Варненската
е изградена през 1908 г. Дейци на местната организация са: Никола Ставрев,
Кръстьо Мирски, Жеко Желябов, Христо Чимширев.

Устави (1906, 1926, 1931).
Проектопрограма от Русенски инициативен комитет за бъдеща радикал
на политическа формация (1894), програма (1906).
Инициативно писмо от Никола Ставрев до политически съмишленици
във Варна за организирането им в местна партийна структура (1908).
Известия в периодичния печат за Учредителния конгрес (1906) и разцеп
ление в партията (1934); възвание от централното ръководство до партийни
дейци и съмишленици за политическата позиция на партията и участието ѝ в
управлението на ОФ (1945).
Позиви с платформи и предизборни обръщения към варненските изби
ратели за подкрепа кандидатите на партията в парламентарни (1911, 1914,
1919, 1920, 1927) и местни (1912, 1921, 1926, 1932) избори.
Позив и брошура „Сепаративният мир и кабинета Малинов–Костур
ков“, издадени от централното партийно ръководство с призиви за гласуване
с отрицателен вот в Референдума за съдене на виновниците за националните
катастрофи и в защита на обвинените министри (1922).
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МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ – ВАРНА
Ф. 818К, 2 оп., 145 а.е., 0,25 л.м., 1896–1947 г.
Създадена през 1896 г., от 1923 г. част от нея влиза в състава на Демократическия сговор. Съществува до 1947 г. Политиката по места се осъществява
от местни структури. Представители на Варненската организация са: Никола
Кънев, Кръстьо Мирски, д-р Васил Карамихайлов, Добри Филов.

Устави на: Демократическата партия (1901, 1906, 1912, 1924, 1932);
местната организация на Демократическата партия – Варна (1900).
Окръжни на ЦБ на Демократическата партия за: създаването на местни
бюра на партията (1896); оставката на кабинета Иванчов–Радославов (1900);
участие на партията в коалиционно правителство (1902); смъртта на Петко
Каравелов (1903); новото правителство от 19 май 1934 г. (1934).
Протокол от заседание на Демократическата партия за участие в избо
рите (1899).
Предизборна платформа, позиви и апели за ВНС (1911, 1947); за избор
на: народни представители (1896, 1908, 1911, 1913, 1919, 1920, 1922, 1926),
окръжни и общински съветници (1902, 1904, 1921), училищни настоятели
(1904).
Възвание към избирателите в царството от ЦБ на Демократическата
партия против кабинета на Васил Радославов (1914).
Позив на Демократическата партия към българския народ за запазване
на Търновската конституция (1946).
Учредителен протокол за създаване на Демократически сговор във Вар
на (1924).
МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯ
„ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СГОВОР“ – ВАРНА
Ф. 722К, 3 оп., 55 а.е., 0,2 л.м., 1921–1940 г.
Създадена през 1923 г. от представители на Народния сговор, Демократичес
ката, Народната и Радикалдемократическата партии. Местната организация
се ръководи от инж. Златан Бръчков.

Окръжни на ИК на Демократическия сговор до околийските бюра за из
биране на централно управително тяло и бюра по места (1923); за политичес
ката програма на организацията (1923).
Протокол от общо събрание на Демократически сговор – Варна за изме
нения на партийния устав (1932).
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Платформа на Демократическия сговор с програма за управлението
(1923).
Изложение на Демократическия сговор – Варна за дейността на парти
ята (1933).
Списъци на членове на Демократическия сговор от Варненска околия
(1933).
Списъци на народни представители (1940).
Предизборни позиви за избор на народни представители (1931); общин
ски съветници (1926, 1929).
Протокол от учредително събрание на политическата организация „На
роден сговор“ (1921).
МАКЕДОНО-ОДРИНСКО ОПЪЛЧЕНСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 27К, 1 оп., 19 а.е., 0,3 л.м., 1899–1952 г.
Създадено през 1899 г. с цел извоюване на политическа свобода за Македония
и Одринско. Продължава дейността си и след 1944 г., като през 1947 г. се преименува на Македонско културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна.
Вж. и Ф. 39.

Устав (1900).
Протоколи от заседания на настоятелството (1902–1903, 1914–1935) и
КС (1931–1944), общи събрания (1914–1935).
Писма от ВМОК в София и дружества от страната за вътрешните борби
в организацията, подпомагане на Илинденско-Преображенското въстание и
по Македонския въпрос (1902–1903).
Входящи и изходящи дневници на кореспонденцията на дружеството
(1899–1903).
Списъци на членовете (1902, 1915).
Членски карти (1902).
Инвентарна книга (1900–1902).
Приходо-разходни книги (1902, 1938–1952).
МАКЕДОНСКО МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ВАРНА
Ф. 830К, 1 оп., 12 а.е., 0,1 л.м., 1934–1937 г.
Създадено през 1931 г. с цел да просвещава, агитира и организира македонските младежи в града и да организира срещи на емигрантите. От 27 ноем.
1936 г. действа като младежка секция към Македонско братство „Тодор Александров“ във Варна. Съществува до 1944 г.
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Протоколи от общи събрания (1934–1935) и заседания на Дружествено
то настоятелство (1935).
Отчети за дейността на дружеството (1934–1936).
Списък на членовете (1935).
Писма от: настоятелството на дружеството до председателя на Македон
ско братство „Тодор Александров“ с предложение за образуване на младежка
секция към братството (1936); дружеството до всички македонски емигрант
ски организации във Варна с покана за участие в честването на годишнината
от смъртта на Гоце Делчев (1937).
ДРУЖЕСТВО „СТРАНДЖА“ – ВАРНА
Ф. 828К, 1 оп., 21 а.е., 0,2 л.м., 1896–1940 г.
Създадено на 12 май 1896 г. по инициатива на адвоката Петър Драгулев.
Подпредседател на настоятелството на дружеството е капитан Петко Киряков (Петко войвода). В организацията влизат предимно изселници от Одринска
Тракия. Идеите на организацията за освобождение на Източна Тракия се пропагандират от дружествения орган в-к „Странджа“, който се разпространява нелегално из Одринския вилает. Клонове на организацията се създават и в Бургас,
Карнобат, Хасково, Айтос, Пловдив, Харманли и някои крайгранични села. През
1900 г. преминава в структурите на ВМОК.

Протоколи от заседания на Дружественото настоятелство (1897–1899).
Резолюция от протестен митинг, свикан във Варна, в защита на христи
янското население в Одринска Тракия (1896).
Прокламация и възвание до правителството на България от Учредител
ния конгрес на дружеството с искане за политическа свобода на Одринска
Тракия (1897).
Писмо от Петър Драгулев до Петко Киряков с известия за пътуването
му из Русия (1897).
Решение на настоятелство за прекратяване на самостоятелната дейност
на дружеството и присъединяване към ВМОК (1900).
Удостоверение, издадено от ВМОК на Атанас Мурджев, за предаване на
дружествения печат и знамето на организацията на ВМОК (1900).
Спомени на Петър Стамов, член на дружеството, за създаването и дей
ността на дружеството (1940).
Преписка между ВМОК, П. Матев и Петър Драгулев за уреждане на фи
нансов спор между бившите дружества във Варна и с. Хебибчево (Любимец),
Харманлийско (1900).
Разписки за извършени канцеларски, издателски и транспортни услуги
на дружеството (1896–1899).
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ЦЕНТРАЛЕН ДОБРУДЖАНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – БАБАДАГ
Ф. 80К, 1 оп., 36 а.е., 0,8 л.м., 1917–1919 г.
Основан през 1917 г. Съдейства на българското правителство в борбата му
за присъединяване на цяла Добруджа към България. Представител на интересите
на съвета пред българското правителство е Върховният управителен комитет на
организация „Добруджа“, който осъществява единството между всички добруджански организации в страната. Организира се мрежа от местни организации с
ръководни комитети в по-главните центрове на Добруджа – Бабадаг, Кюстенджа
(Румъния), Добрич и Силистра. След излизането на България от ПСВ и настаняването на румънските власти в Добруджа, съветът се премества във Варна, като се
създава представителство и в София. Прекратява дейността си през 1919 г., когато се обединява с Върховния управителен комитет на организация „Добруджа“.

Протоколи за учредяването на съвета, местните добруджански народни
комитети и избирането на делегати в Първия и Втория добруджански наро
ден събор (1917–1919).
Списъци на членове на местните добруджански организации (1918) и на
участници в народните събори (1917–1918).
Инструкция за устройството и управлението на селските и градските на
родни комитети в Добруджа (1917).
Преписки с членове на съвета и местните комитети за списването и
абонамента на в-к „Добруджа“, уреждането на църковния въпрос в Северна
Добруджа, своеволията и противобългарските действия на румънски и бъл
гарски лица в Добруджа (1917–1918).
Радиотелеграма от Съвета на народните комисари в Петроград (Русия)
до всички воюващи страни за сключване на мир на демократични основи
(1917).
Бюлетини за сключването на Букурещкия мир (1918) и положението в
Добруджа след румънската окупация (1918–1919).
Декларации от жителите на Северна Добруджа за присъединяването им
към България (1918).
Мемоар до председателя на Парижката мирна конференция с историчес
ка, етническа и икономическа обосновка на искането да не се оставя Добру
джа към територията на Румъния (1919).
Молби и списъци на пленници – добруджанци, бивши румънски войни
ци, намиращи се в Германия, Австрия и България (1918).
Донесения за турско-татарската и румънската пропаганда в Добруджа
(1918).
Статистически сведения за населението в Кюстенджански (1917–1918) и
Тулчански (1917–1918) окръзи.
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ГРУПОВ ФОНД „БРАННИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ
ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 709К, 1 оп., 13 а.е., 0,1 л.м., 1941–1944 г.
След 1941 г. във Варненски окръг са изградени редица местни структури –
браннически воеводства, дружини и венци, които се ръководят от областния
браннически воевода. Целта им е общонационално обединение и възпитание в
патриотичен дух на българската младеж. Дейността им се изразява в организиране на сказки и курсове, устройване на чествания, трудови, физкултурни и
туристически прояви.
В груповия фонд влизат: Бранническо воеводство – Варна (1941–1944);
Браннически венец – Варна (1942); Браннически венец „Модра теменуга“ – Варна
(1942); Бранническа дружина – с. Белоградец (1943).

Преписки на: бранническо воеводство – Варна с Областния полицейски
началник – Шумен за разрешаването на събрания, изнасянето на спектакли и
наложената забрана за изпълняване на легионерски песни и маршове (1941–
1944); браннически венец – Варна и браннически венец „Модра теменуга“ –
Варна с „Бранник“ – София по организационни въпроси (1942).
Окръжни от „Бранник“ – София до варненските организации и бранни
ческата дружина – с. Белоградец (1942–1943).
„Борба“ – печатно издание на бранническото воеводство – Варна (б.д.).
„Браннически лист“ – идеологичен лист на бранници – абитуриенти
(б.д.).
ПРОФ Е СИОН А Л НИ ОРГА НИ З А ЦИИ
ОКОЛИЙСКО РАБОТНИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 714К, 1 оп., 12 а.е., 0,15 л.м., 1939–1944 г.
Създадено през 1936 г. Контролира и ръководи общите работнически сдружения в селата от Варненска околия и клоновите търговски сдружения на текстилци, металотехници, преносвачи, общи работници, търговски помощници, келнери и готвачи, хлебари, тютюноработници, строители, декоратори и бояджии,
обущари, шивачи, моряци, дърводелци, колари и файтонджии. Съгласно Наредбата-закон за професионалните организации служи като орган на държавата при
провеждане на нейната стопанска и социална политика да определя представители на работничеството в държавни и общински учреждения.

Покани, афиши и позиви за честване на Международния ден на труда 1
май (1939–1944).
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Протоколи: учредителни и от събрания на клоновите сдружения (1941–
1942).
Годишен отчет за дейността на сдружението през 1941 г. (1942).
Списъци на общите и клоновите сдружения с числения им състав (1942).
Бюджет за приходите и разходите (1942).
Ведомости за заплати (1943).
РАБОТНИЧЕСКА ОСИГУРИТЕЛНА ЖИТАРСКА ЗАДРУГА –
ВАРНА
Ф. 103К, 1 оп., 13 а.е., 0,1 л.м., 1937–1952 г.
Основана през 1937 г. Притежава изключителното право да извършва всички дейности по товаренето и разтоварването на параходи със зърнени храни и
варива на територията на Варненското пристанище. Защитава професионалните интереси на своите членове, работи за подобряване на трудовите условия и
материалното им положение. Ликвидирана на 1 ян. 1954 г. Дейността ѝ се поема
от предприятие „Пренос–превоз“ към ГНС – Варна.

Устав (1937).
Окръжни от ЦУ на БРС (1939) и Инспекцията по труда – Варна (1938–
1942).
Протоколни книги на УС (1938–1942) и КС (1938–1952).
Преписки с: ЦУ на БРС за броя на членовете на задругата (1939); Ин
спекцията по труда – Варна и Института за обществено осигуряване за уреж
дане на членството в задругата (1938–1942); Главна дирекция на статистика
та за трудови злополуки (1938–1940).
Заявления до Варненското полицейско комендантство за разрешаване
провеждането на общи събрания (1938–1941).
Списък на членовете на управителното тяло и Надзорния съвет (1938–
1941).
Искови молби от задругата до Помирителния съд при Варненската ин
спекция по труда против търговци от Варна и Параходна агенция „Адриати
ка“ – Варна за неизплатени хонорари (1938).
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
АВТОМОБИЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ВАРНА
Ф. 846К, 1 оп., 12 а.е., 0,07 л.м., 1938–1941 г.
Създаден през 1936 г. като пълноправен член на Организацията на професионалните автомобилисти и шофьори в България. Предмет на дейност: грижа за
изграждане на автомобилния превоз и защита на интересите на професионалните шофьори. Съществува до 1942 г.
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Окръжни от Организацията на професионалните автомобилисти и шо
фьори в България по дейността на клоновете в страната (1940).
Протоколи от заседания на Надзорния съвет (1938–1940) и изборното
бюро (1939).
Кореспонденция между Организацията на професионалните автомоби
листи и шофьори в България и клоновете на организацията във Варна, Доб
рич и Шумен по организационни въпроси (1940–1941).
Бюджет (1940).
Отчет на Автомобилно-шофьорска потребителна кооперация „Автоко
оп“ – Шумен (1939).
Протоколи: учредителен (1940) и от заседания на секциите за избор на
временен УС на варненския клон при Съюза на Товарен обществен превоз в
България (1940–1941).
Сведения и списък на стоки, превозени с моторни коли за обществен
превоз (1940).
ОКОЛИЙСКА ЗАДРУГА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ – ВАРНА
Ф. 2К, 2 оп., 26 а.е., 0,44 л.м., 1936–1943 г.
Създадена през 1936 г. като местна земеделска задруга съгласно Наредбазакон за земеделските стопански задруги (ДВ, бр. 263 от 22 ноем. 1935 г.). През
1941 г. поема и функциите на околийски земеделски орган. Предмет на дейност:
грижи се за развитието на земеделието и защитава интересите на земеделските стопанства, ръководи дейността на задругите в града и околията. Промени в
наименованието: Околийска земеделско-стопанска задруга – Варна (1936–1941);
Околийска задруга на българските земеделци – Варна (1941–1944). Продължава
дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 2.

Устав на ОЗПС (1936).
Протоколна книга от заседания на УС и от общи събрания (1936–1941).
Окръжни от ОЗПС по дейността на задругата (1937–1943).
Преписки с местните задруги от околията за оземляване на безимотни и
малоимотни стопани (1939–1940).
Бюджет на задругата в с. Надежда (1942).
ОКОЛИЙСКА ЗАДРУГА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ – ПРОВАДИЯ
Ф. 555К, 1 оп., 86 а.е., 1,2 л.м., 1937–1950 г.
Създадена през 1936 г. като местна земеделска задруга съгласно Наредбазакон за земеделско-стопанските задруги. През 1941 г. поема и функциите на
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околийски земеделски орган. Предмет на дейност: грижи се за развитието на
земеделието и защитава интересите на земеделските стопанства, ръководи
дейността на задругите в града и околията. Промени в наименованието: Околийска селскостопанска задруга – Провадия (1936–1941); Околийска задруга на
българските земеделци – Провадия (1941–1944). Продължава дейността си и
след 1944 г.

Окръжни от ОСЗСЗ в България и ОДП – Шумен по дейността (1939–
1943).
Протоколна книга от заседания на УС (1937–1944).
Годишни отчети за дейността на местните земеделски сдружения (1941–
1942).
Заповедни книги (1939–1950).
Сведения от местните стопански задруги за организационното и финан
совото им състояние (1938–1944).
Преписки с ОСЗСЗ за пенсиониране, назначаване и уволнение на ръко
водни кадри (1943–1946).
Бюджети на местните задруги (1937–1938, 1940–1945) и околийската
организация (1937–1941).
Ревизионна книга на ОкЗПС – Провадия (1941–1949).
ОБЩО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 64К, 1 оп., 44 а.е., 0,6 л.м., 1935–1944 г.
Основано през 1935 г. съгласно Наредба-закон за търговските организации
(ДВ, бр. 34 от 14 февр. 1935 г.). Предмет на дейност: приобщава търговското
съсловие, дискутира и решава стопански въпроси, засягащи външната и вътрешната търговия, защитава професионалните и моралните интереси на членовете
си пред всички учреждения, организации и частни лица. Преустановява дейността си през окт. 1948 г. съгласно решение на пленума на ОСБТ. Вж. и Ф. 68.

Окръжни от: ОСБТ (1939–1941); Клоновия съюз на българските тър
говци – София (1942); ОДП – Шумен (1941).
Протоколи от заседания на УС (1937–1942).
Заповеди на ръководителите на сдруженията по дейността (1941–1943).
Главни книги (1938–1940).
Годишни отчети за дейността на търговското сдружение (1935–1937).
Колективен трудов договор (1942).
Сведения за членския състав и задължителните вноски (1941–1944).
Актове за извършени ревизии в браншовите търговски сдружения (1941).
Бюджети на сдруженията (1941–1944).
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ОКОЛИЙСКО ТЪРГОВСКО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 36К, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1941–1944 г.
Създадено през 1935 г. съгласно Наредбата-закон за търговските организации. Ръководи общите търговски сдружения във Варна, в селата Белослав, Долни
Чифлик, Новградец (Суворово), Река Девня (Девня), Оборище и клоновите търговски сдружения на бакали, амбулантни търговци, зеленчукоовощари, кафеджии,
митничари, железопътни посредници, питиепродавци, хотелиери, търговци на
хранителни продукти и облекло. Предмет на дейност: организира търговците,
разглежда и решава стопански въпроси, свързани с търговията, дава становища
по законопроекти, засягащи търговската политика на държавата. Съществува
до 1948 г., когато по силата на решението на пленума на Общия съюз на търговските сдружения в България се закриват всички търговски сдружения.

Проектозакон за професионалните организации (1941).
Окръжни от: ОСБТ (1941–1944); Областната инспекция на профсъюзи
те – Варна (1942); ОДП – Шумен (1943–1944).
Бюджети на браншовите сдружения (1941–1943).
ОБЩО ИНДУСТРИАЛНО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 135К, 1 оп., 51 а.е., 0,2 л.м., 1935–1944 г.
Създадено през 1935 г. при ликвидацията на Варненското индустриално
сдружение и съгласно Наредбата-закон за професионалното организиране на индустриалците (ДВ, бр. 51 от 6 март 1935 г.). В сдружението членуват доброволно индустриални предприятия от Варненска, Провадийска, Шуменска и Новопазарска околии. Подпомага развитието на индустрията, защитава интересите на
индустриалците, представлява държавните органи при осъществяване на индустриалната политика. Ликвидирано през 1947 г. Вж. и Ф. 48.

Окръжни от: ОСБИ (1941–1944); ОДП – Шумен (1941–1944); Варнен
ското търговско-индустриално сдружение (1941–1944).
Протокол и акт за предаване активите и пасивите на бившето Варненско
индустриално дружество (1935–1943).
Протоколи от заседания на УС (1942–1943).
Доклади от заседания на Проверителния съвет (1942–1943).
Отчети на УС за дейността на сдружението (1935, 1936, 1939, 1943).
Сведения за членския състав (1940–1944).
Преписка с ОСБИ за категоризиране и осигуряване на работниците и
разпределение на суровини (1941–1943).
Проект за членуване в общите сдружения и клоновите съюзи (1941–1943).
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Бюджети на сдружението (1936, 1942–1944).
Акт за проведена финансова ревизия (1940).
Списъци и удостоверения на лица, засегнати от ЗЗН (1941–1943).
Списъци на индустриалци, платили данък върху оборота (1937–1943).
ОБЩО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 74К, 15 оп., 85 а.е., 1,65 л.м., 1912–1950 г.
Създадено през 1919 г. съгласно Закона за организиране и подпомагане на
занаятите (ДВ, бр. 84 от 21 апр. 1910 г.). Обхваща всички браншови занаятчийс
ки сдружения, изградени съобразно вида на практикуваното занятие. Защитава
интересите на занаятчиите в града. Промени в наименованието: Местен занаятчийски комитет – Варна (1919–1935); Общо занаятчийско сдружение – Варна
(1935–1950). Съществува до 1950 г., когато се саморазпуска. Вж. и Ф. 79.

Окръжни от: Общия занаятчийски съюз (1934–1935, 1937–1943); МТПТ
(1938, 1941); Варненската търговско-индустриална камара (1938–1939,
1942–1943).
Протоколи от заседания на: УС (1938–1942); ръководствата на местните
занаятчийски сдружения (1912–1950).
Резолюция на ХІІ конгрес на Общия занаятчийски съюз, проведен във
Варна (1931–1932).
Отчети за дейността на: ПП на Местния занаятчийски комитет (1931–
1932); ръководствата на общите занаятчийски сдружения (1938–1942); гру
повите занаятчийски сдружения (1935–1937).
Изложение за безработицата сред занаятчиите (1938).
Преписки с висшестоящи органи за изпращане на български занаятчии
като работници в Германия (1942).
ОКОЛИЙСКО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 699К, 2 оп., 19 а.е., 0,2 л.м., 1936–1950 г.
Създадено през 1936 г. съгласно Наредбата-закон за занаятчийските организации (ДВ, бр. 35 от 15 февр. 1935 г.). Предмет на дейност: организира и ръководи
общите занаятчийски сдружения във Варна и селата Река Девня (Девня), Долни
Чифлик, Новградец (Суворово), Белово (Белослав), Бяла, Приселци, Пчелник, Николаевка, Момино (Аврен), Любен Каравелов, Ботево и Игнатиево. Провежда
правителствената стопанска и социална политика и се грижи за професионалната просвета на занаятчиите от региона. Промени в наименованието: Околийски занаятчийски синдикат – Варна (1936–1938); Околийско занаятчийско
сдружение – Варна (1939–1950). Съществува до 1950 г., когато се саморазпуска.
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Окръжни от Общия български занаятчийски съюз (1936–1937, 1939–
1944) и ОДП – Шумен (1936, 1939–1944).
Протоколи от заседания на УС (1937).
Протоколна книга на Общото занаятчийско сдружение в с. Река Девня
(Девня) (1939–1950).
Преписки с ОДП – Шумен и браншовите занаятчийски сдружения в гра
да и околията за утвърждаване на избраните ръководства (1942).
Бюджет на сдружението (1937).
СГРАДОСТРОИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 188К, 1 оп., 107 а.е., 0,9 л.м., 1903–1943 г.
Създадено през 1903 г. Защитава професионалните интереси на зидари, каменари, дюлгери и майстори занаятчии в сградостроителния бранш. Съществува
до 1944 г.

Устави (1907, 1915).
Окръжни от: Българския еснафски съюз (1904–1912) и Съюза на строи
телите в България (1929–1934, 1940).
Заповеди от ОбУ – Варна (1937–1938) и Варненска търговско-индус
триална камара (1941–1943).
Протоколи от заседания на: УС (1904–1924); общи събрания (1911,
1935–1936); помирителния съд при сдружението (1905–1915, 1926–1928).
Отчети за дейността (1905–1915, 1932, 1936–1937).
Договори за строеж и отдаване под наем на сгради за нуждите на сдру
жението (1905, 1912).
Молби за членство (1907, 1921–1923, 1934, 1937).
Списъци на майстори, кандидат-майстори, калфи (1903–1911) и членове
на сдружението (1935–1936, 1940–1943).
Счетоводен дневник (1905).
Бюджети (1923–1925, 1931, 1938).
БЪЛГАРСКО ИНЖЕНЕРО-АРХИТЕКТНО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 253К, 1 оп., 17 а.е., 0,2 л.м., 1919–1947 г.
Създадено през 1908 г. под наименованието Варненска техническа дружба.
През 1914 г. става клон на БИАД – София. Предмет на дейност: научно-техническа изследователска работа, следи и запознава членовете си с новостите
в техническите науки, взема участие в изработването на закони и нормативни
актове, свързани с технико-стопанската дейност, защитава професионалните
интереси на техници, инженери, архитекти. След създаването на Инженеро-ар-
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хитектната камара през 1937 г., дружеството стеснява своята дейност, като
остава само академична организация. Промени в наименованието: Варненска
техническа дружба (1908–1914); Българско инженеро-архитектно дружество –
Варна (1915–1949). Съществува до 1949 г., когато се учредява Научно-техничес
кото дружество във Варна, което обединява всички технически организации и
кадри за развитие на научно-техническата теория и практика.

Устав (1919).
Окръжни от висшестоящи органи за организирането и финансирането на
дейността на дружеството (1924–1927, 1929–1947).
Отчетни доклади (1919–1920, 1925–1926, 1930, 1938–1943).
Протоколи от общи събрания (1920, 1928–1936, 1938, 1946).
Публично-административен правилник за сключване на предприема
чески договори (1920).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни организации за: про
веждане на конгрес на БИАД (1922); довършване сградата на Варненския
градски театър (1923–1925); учредяване на Дирекция на мореплаването
(1924–1925); отчитане на членския внос (1935–1938).
Списъци на членовете (1929–1930, 1935–1939, 1947).
Опис на инвентара в клуба на БИАД – Варна (1931).
ИНЖЕНЕРО-АРХИТЕКТНА КАМАРА – СЕКЦИЯ ХІ – ВАРНА
Ф. 254К, 2 оп., 16 а.е., 0,25 л.м., 1937–1949 г.
Създадена през 1937 г. съгласно Наредбата-закон за инженеро-архитектната камара и академичната организация на инженерите и архитектите в България (ДВ, бр. 221 от 7 окт. 1937 г.). Дава мнения пред МОСПБ по законопроекти,
засягащи приложението на техниката в стопанския живот, служи за съвещателен орган на държавните учреждения по технико-стопански въпроси и защитава
интересите на частно практикуващите инженери и архитекти. Съществува до
1949 г., когато се учредява Научно-техническото дружество във Варна, което
обединява всички технически организации и кадри за развитие на научно-техническата теория и практика.

Окръжни и заповеди от МОСПБ за дейността на камарата (1937–1939,
1942–1949).
Отчети на бюрото на камарата (1937, 1939, 1942–1946).
Протоколи от общи събрания (1939–1942, 1946).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни институции по органи
зационни и финансови въпроси (1937–1947).
Проектозакон на Инженеро-архитектната камара в България (1945).
Списъци на членовете (1937–1938, 1941, 1944, 1946–1947).
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Правилник за регистрация на техническите лица с висше и средно обра
зование (1947).
Удостоверения и служебни характеристики на членовете на секцията
(1947–1949).
Лични сведения за членовете на Инженеро-архитектна камара, секция
ХI – Варна (1937–1946).
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – КЛОН ВАРНА
Ф. 586К, 1 оп., 15 а.е., 0,3 л.м., 1899–1949 г.
Създаден през 1883 г. като Медицинско дружество – Варна. Запознава членове си с новостите в медицинската наука и практика, изразява мнения и прави
оценки по законопроекти, разпространява хигиенна просвета сред населението и
защитава професионалните интереси на лекарите. През 1939 г. се преустройва в
клон към БЛС. Съществува до 1949 г. Вж. и Ф. 436.

Устав (1939).
Касови книги с кратки биографични данни за членовете и баланс за при
ходите и разходите (1899–1944).
Декларации за доходите на лекарите от частна практика (1941–1949).
Правилник на фонд „Лекарска взаимопомощ при БЛС“ (1939).
Окръжни от УС на БЛС за дейността на клоновите подразделения
(1939–1944).
Протоколи от заседания (1940–1944) и годишни отчети за дейността на
Дружественото настоятелство (1942–1944).
Изложения против законопроекта за отнемане правото на частна прак
тика на някои категории лекари (1941).
Партидни книги и списъци за събиране на членски внос (1929–1947).
Бюджети (1941–1944).
СЪЮЗ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ – КЛОН ВАРНА
Ф. 658К, 1 оп., 12 а.е., 0,1 л.м., 1926–1947 г.
Създаден през 1924 г. В периода от 1936 до 1940 г. се нарича Културно-прос
ветно дружество на ветеринарните лекари. Защитава професионалните интереси на ветеринарните лекари и съдейства за развитието на ветеринарномедицинското и скотовъдното дело. Съществува до 1948 г., когато се разпуска с
решение на конгреса на Съюза на ветеринарните лекари.

Устав (1939).
Протоколи от заседания на ръководството на клона (1926–1938) и го
дишни общи събрания (1929, 1932, 1940–1947).
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Годишни отчети за дейността (1926–1931).
Преписки със Съюза на ветеринарните лекари за разпространение на
болести по животните и тяхното лечение, контрол върху съестните (храни
телните) продукти, развитието на скотовъдството и птицевъдството (1932–
1935).
Списъци на членове (1932–1937, 1940–1947).
ГРУПОВ ФОНД „БРАНШОВИ СДРУЖЕНИЯ“ – ВАРНА
Ф. 708К, 7 оп., 77 а.е., 1,3 л.м., 1914–1951 г.
Фондът обхваща всички браншови занаятчийски сдружения, изградени във
Варна, съобразно практикуваните занаяти. През 1935 г., съгласно Наредбатазакон за търговските организации (ДВ, бр. 34 от 14 февр. 1935 г.), браншовите
сдружения се обединяват в Общо търговско сдружение – Варна. Провежда стопанска и социална политика в защита на професионалните интереси на своите
членове, организира взаимоспомагателни каси и социални служби.
В груповия фонд влизат: Клоново амбулантно търговско сдружение (1934–
1949); Браншово търговско сдружение „Хранителни стоки“ (1936–1944); Зеленчуко-овощарско браншово търговско сдружение (1931–1943); Кафеджийско
клоново търговско сдружение (1942–1944); Питиепродавско клоново търговско
сдружение „Св. Трифон“ (1914–1951); Търговско-бакалско клоново сдружение
(1937–1944); Браншово търговско сдружение „Облекло“ (1939–1945).

Окръжни от Общото търговско сдружение – Варна и ОДП – Шумен
(1941–1947).
Протоколни книги от заседания на: КК (1931–1950); общите събрания
(1914–1928, 1931–1951); УС на сдруженията (1931–1935, 1939–1947).
Годишни отчети за дейността на сдруженията (1931, 1933–1934, 1936–
1937, 1941–1943).
Кореспонденция с висшестоящи органи и сродни сдружения по органи
зационни и професионални въпроси (1933, 1935–1949).
Бюджети (1936–1944).
Списъци на членовете в сдруженията и техните настоятелства (1931–
1943).
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К У Л Т У РНО - ПРОСВ Е Т НИ И
Б ЛА ГО Т ВОРИ Т Е Л НИ ОРГАНИ З А ЦИИ
ОКОЛИЙСКО ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 190К, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1913–1948 г.
Създадено през 1895 г. като първо професионално сдружение на учителите
в България. Защитава личностните и професионалните интереси на учителите.
Преустановява дейността си през 1948 г.

Окръжни и наредби от Съюза на служителите при МНП и Просветния
съюз в София (1934–1939).
Отчети за дейността на дружеството за периода 1939–1940 г. (1941).
Входящи и изходящи дневници за кореспонденцията на дружеството
(1934–1941).
Списъци на членовете (1913–1914, 1934–1935).
Касови книги: за приходите и разходите на дружеството (1934–1939); на
фонд „Подпомагане“ за раздадени заеми на членове (1941–1942).
Партидна книга за заемите на членовете (1940–1948).
ПРОСВЕТНО ПРАВОСЛАВНО БРАТСТВО
„СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ – ВАРНА
Ф. 511К, 1 оп., 16 а.е., 0,2 л.м., 1928–1950 г.
Създадено е от енорийския свещеник Иван Вълков към църквата „Св. Пророк
Илия“ в ХIII Варненска градска енория. Учредено е с наименование Добротворнопросветно енорийско братство „Св. Пророк Илия“, впоследствие променя названието си на Просветно православно братство „Св. Пророк Илия“. Ръководи
се от енорийския свещеник и настоятелство. Съгласно устава: държи точен
списък на бедните и нуждаещите се енориаши и се грижи за тяхното морално
и материално подпомагане, отваря приюти; урежда неделни и вечерни, летни
и зимни беседи и забави за своите членове и останалите енориаши; открива и
урежда библиотека и читалня при енорийската църква, като разпространява
отбрани и препоръчани от Св. Синод на БПЦ, списания и вестници. Съществува
до 1950 г.

Устави (1933, 1936, 1941).
Протоколни книги (1937–1950).
Отчети за дейността на братството (1933–1937, 1940–1944).
Кореспонденция с Варненско-Преславската митрополия по дейността
(1928–1930).
Дневник на безплатните трапезарии (1939).
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Книги: касови (1928, 1941), складова (1939), партидна (1941).
Списъци на членовете на братството (1939–1944).
КУЛТУРНО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
„ТРАКИЯ“ – ВАРНА
Ф. 250К, 3 оп., 51 а.е., 0,8 л.м., 1919–1947 г.
Създадено през 1919 г. Обединява и организира бежанците от Тракия за взаимно социално, материално и културно-просветно подпомагане. Издига лозунга
„Автономна Тракия“ с искане за завръщане на всички бежанци по освободените
родни места. Съществува и след 1944 г,. като се преименува в Културно-прос
ветно дружество „Тракия“ – Варна. Вж. и Ф. 311.

Устави на Тракийско студентско дружество „Коста Георгиев“ – Варна
(1929) и Женско културно-благотворително дружество „Тракия“ – Варна
(1931).
Протоколни книги от заседания на Дружественото настоятелство (1923–
1947).
Окръжни от Върховния комитет на дружество „Одринска Тракия“ –
София (1919–1930, 1932, 1934–1935) и ЦК на Тракийския младежки съюз
(1942) за организацията и дейността на тракийските дружества в страната.
Списъци на членовете на дружеството (1919, 1923–1924, 1927–1929).
Декларации за семейното и материалното положение на тракийските бе
жанци във връзка с тяхното оземляване (1927).
Преписка с Върховния комитет на дружество „Одринска Тракия“ – Со
фия за строежа на сградата на Тракийския дом във Варна (1929).
Отчети и доклади за дейността на дружеството (1930, 1933, 1940, 1942).
Позиви и покани от Дружественото настоятелство с призив към тракийс
ката емиграция в града за тържествено честване 26 март – Ден на Тракия и
годишнини от превземането на Одринската крепост (1928–1943).
ТРАКИЙСКО МЛАДЕЖКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО КУЛТУРНОПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО „ЕКЗАРХ АНТИМ І“ – ВАРНА
Ф. 251К, 2 оп., 31 а.е., 0,4 л.м., 1922–1940 г.
Създадено през 1922 г. Организира и обединява бежанците от Тракия и поддържа техните културни традиции, бит и обичаи; социално и материално подпомага членовете си. Активно работи за „автономна Тракия“ и свободно завръщане на всички бежанци по родните им места. Съществува до 1940 г.

Учредителен протокол и устав на дружеството (1922).
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Протоколни книги (1922–1940).
Окръжни от ЦК на Съюза на тракийските младежки благотворителни
културно-просветни дружества за организацията и дейността на съюза и те
риториалните дружества (1924–1934).
Кореспонденция с дружествата в страната по организационни въпроси
(1923, 1936–1938).
Декларации на записани членове на дружеството (1922–1929).
РОДОЛЮБИВО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО,
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНО И
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ИЛИНДЕН“ – ВАРНА
Ф. 13К, 1 оп., 69 а.е., 1 л.м., 1923–1949 г.
Основано на 19 юни 1922 г. на общо събрание на преселили се в града след
Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. бивши членове на Македоно-Одринската революционна организация. Подобни дружества се създават на
територията на цялата страна. През 1923 г. се свиква учредителен конгрес на
македонските благотворителни дружества в София и се основава съюз на македонските дружества „Илинден“ под наименованието Илинденска организация в
България. Организира и обединява бежанците от Тракия и Македония, потърсили
след Балканската и ПСВ убежище във Варна. Популяризира македонското движение, развива благотворителна дейност като подпомага дружествените членове, отделни организации и лица. На 10 авг. 1947 г. на общо събрание на дружес
твото е гласувано неговото разпускане, като се избира ликвидационен комитет
в състав: председател – Атанас Пировски, подпредседател – Христо Цеков, и
член – Атанас Кършаков. Ликвидационният комитет предава всички документи
на настоятелството на новообразуваното Македонско културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ във Варна.

Окръжни от ръководството на Илинденската организация в България за
дейността на нейните поделения (1923–1946).
Отчети за дейността на ръководството на организацията и МНИ – Со
фия (1931–1939), на дружеството във Варна (1924–1947).
Кореспонденция с ръководството на Илинденската организация в Бъл
гария за дейността на дружеството (1924–1949).
Протоколни книги от заседания на настоятелството (1923–1947) и общи
годишни събрания (1924–1944).
Указания и правилник за прилагане на конвенцията по гръцко-българ
ското изселване и изплащане на емигрантски имоти (1923–1925).
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Програма за провеждане на Велик добруджански събор и приветствие
от ръководството на Илинденската организация, произнесено от председате
ля на Варненското дружество Христо Настев (1942).
Списъци на членовете (1927–1944).
Бюджети, баланси и актове за касова наличност (1923–1946).
Касови книги (1923–1947).
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ИКОНОМИЧЕСКО И
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СВ. ДУХ“ – ВАРНА
Ф. 616К, 1 оп., 22 а.е., 0,1 л.м., 1932–1945 г.
Създадено на 27 апр. 1932 г. Подпомага икономически и културно членове
си. Съществува до 1945 г., когато се обединява с Народно читалище „Отец Паи
сий“ – Варна и се образува Народно читалищно дружество „Васил Левски“ –
Варна. Вж. и Ф. 1060.

Устав (1936).
Протоколни книги от заседания на настоятелството (1932–1938) и КК
(1938), годишни изборни събрания (1939–1940).
Списъци на членове (1936–1938, 1940, 1943–1945).
Актове за предаване и приемане на дружествената каса (1936, 1938).
Благодарствени писма от УС до членовете на дружеството за направени
дарения (1940–1941).
Декларации за приемане на членове (1936, 1939–1945).
Касови книги (1932–1945).
СЛАВЯНСКО КУЛТУРНО БЛАГОТВОРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 833К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1931–1940 г.
Създадено на 1 март 1931 г. Поддържа връзка с всички славянски дружес
тва в страната и чужбина, оказва материална, социална и културна помощ и
съдействие на славяните във Варна, обединява славянската общност на територията на града. Изнася сказки, беседи и лекции по случай годишнини от родни и
славянски празници и чествания. В Дружественото настоятелство влизат видни
културни и обществени дейци – кметът Иван Церов, почетният чехословашки
консул Карел Шкорпил, почетният полски вицеконсул и директор на Балканската
банка Мариус Рогалски. Прекратява дейността си през 1940 г.

Устави (1931, 1940).
Призовки от ВОС до председателя и членовете на Дружественото насто
ятелство за регистриране на организацията (1934).
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Протоколна книга от заседания на настоятелството (1931–1940).
Акт за финансовото състояние и разписки за канцеларските разходи
(1931–1940).
Покана за общо събрание на дружеството, проведено на 5 апр. 1940 г.
(1940).
Лекции от Иван Стоянов, член на дружеството: „Македония и Македон
ския въпрос“ и „Войни за националното обединение“ (б.д.).
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙКА“ – ВАРНА
Ф. 670К, 1 оп., 59 а.е., 1 л.м., 1888–1949 г.
Създадено на 18/30 дек. 1888 г. по почина на българското училищно настоятелство в града. Върховен орган на дружеството е общото събрание, начело
с УС. На общото събрание се избира проверителен съвет, който проверява редовността на приходите, разходите и сметководството. Дружеството работи
за умственото, нравственото, стопанското и културното издигане на жената.
Благотворителната му дейност се изразява в подпомагане на бедни ученички в
основаното през 1897 г. Девическо практическо професионално училище „Трудолюбие“, изцяло издържано от дружеството. Устройва практически курсове по
застъпените в учебната програма предмети на обучение. Основава библиотека с
читалня. Заедно с основаната през 1933 г. младежка секция „Нови стремежи“,
дружеството устройва сказки, безплатни трапезарии, ученически изложби, пансион за ученичките. Преустановява дейността си през 1949 г. Вж. и Ф. 3.

Проектоустави, устави и заявления до МТПТ за тяхното утвърждаване
(1888–1889, 1936, 1943).
Окръжни от БЖС по организационни въпроси (1908–1944).
Доклади от делегати на ЖБД „Майка“ за проведени конгреси на дружес
твото (1932–1942).
Протоколни книги от заседания на настоятелството (1897–1946).
Годишни отчети за дейността (1921–1938, 1940–1944).
Кореспонденция с: МТПТ и висшестоящи ведомства по дейността
(1908–1944); граждани и организации за уреждане на социално-битови въп
роси (1889–1918, 1920–1945); частни и юридически лица за признаване на
собственост по завещания и дарения (1938–1943); редакции и издателства за
публикации и снабдяване с литература (1890–1944).
Крепостни актове за придобити имоти (1900–1907).
Статии, апели и позиви за участия в движението за даване на избирател
ни права на жените (1924–1938).
Финансови отчети (1890–1944).
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СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ –
КЛОН ПРОВАДИЯ
Ф. 725К, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1930–1939 г.
Създаден на 11 ноем. 1931 г. с председател адвокат Димитър Паскалев като
клон на Съюза за закрила на децата в България, основан през 1925 г. Предмет на
дейност: обединение на всички обществени сили за закрила и подпомагане развитието на децата във физическо, духовно и нравствено отношение. През 1932 г.
е открита трапезария за безплатни детски обеди, а в началото на учебната
1932/1933 г. – детска забавачница. Организира излети и детски игрища. През
1936 г. е открита здравно-съвещателна станция и родилен дом. Съществува до
1944 г.

Устави (1931, 1938).
Окръжни от Съюза за закрила на децата в България за организацията и
дейността на клоновете в страната (1930–1939).
Учредителна преписка със Съюза за закрила на децата в България (1931).
Протоколи от заседания на КК (1932–1936).
Протоколи и отчети за честване на 1 юни – Ден на детето (1932–1939).
Годишни отчети за дейността на клона и организираните към него детска
градина, благотворителна трапезария и летен лагер (1932–1938).
Статистически сведения (1933–1937).
Кореспонденция със Съюза за закрила на децата в България, сродни
институции и частни лица за събиране на средства с благотворителна цел
(1937–1938).
БРАТСТВО ЗА ИЗДРЪЖКА НА БЕЗПЛАТНИТЕ
УЧЕНИЧЕСКИ ТРАПЕЗАРИИ – ВАРНА
Ф. 191К, 1 оп., 15 а.е., 0,15 л.м., 1900–1950 г.
Съществува в периода 1900–1950 г. Предмет на дейност: подпомагане на
бедни ученици с храна.

Устав (1926).
Протоколни книги от заседания на: настоятелството (1926–1934); УС
(1934–1946); ПС (1934–1948); КС (1948–1950).
Отчети на УС за издръжка на безплатните ученически трапезарии (1943,
1946).
Партидна книга на дарителите (1900–1931) и списък на даренията (1928–
1933).
Списъци на членовете на братството (1934–1947).
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Кореспонденция с варненски училища и списъци на ученици, нуждаещи
се от безплатна храна (1938–1939).
Бюджети (1942–1947).
ЕНОРИЙСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ПРОСВЕТНО БРАТСТВО
„СВ. ЙОАН РИЛСКИ“ ПРИ ХРАМ „СВ. ПЕТКА“ – ВАРНА
Ф. 540К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1928–1951 г.
Създадено на 28 март 1928 г. при църковния храм „Св. Петка“ във Варна
от свещеник Константин Кожухаров. Към братството е разкрита и безплатна
трапезария. Подпомага с материални средства бедни и болни християни от района на ІІІ Варненска градска енория и развива просветна дейност сред енориашите. Преустановява съществуването си около 1950 г.

Протоколни книги (1928–1943).
Касови книги на братството (1929–1951) и безплатната трапезария към
него (1939–1945).
Книга на членовете (1938).
РОТАРИ КЛУБ – ВАРНА
Ф. 855К, 1 оп., 65 а.е., 0,4 л.м., 1932–1940 г.
Решението за създаване на варненската организация е взето на 14 май
1935 г., а чартерът е извършен на 29 авг. 1937 г. Сред основатели са: Боян Абаджиев, Рачо Косов, Франсис Пирсън Бейкър, Никола Тодоров, Никола Димитров,
Едуард Фройдентал, д-р Недко Недков. От 1935 г. председател е Петър Широков,
подпредседател – Петър Каракунев и секретар – Крум Смиленов. Действа до
1944 г., когато са закрити всички Ротари клубове в страната.

Списъци на: членовете – основатели (1935), на членове (1937–1938).
Програма за връчване на чартера (1937).
Писма-покани до представители на обществени институции и Ротари
клубове от страната и чужбина по случай връчване на чартера (1937).
Поздравителни писма и телеграми от Ротари клубове в страната и чуж
бина (1937).
Кореспонденция между Ротари клубовете от страната, централния офис
на Ротари интернешънъл – Чикаго (САЩ) и секретариата на европейския
офис на Ротари интернешънъл – Цюрих (Швейцария) по организационни и
финансови въпроси (1932–1938).
Преписки във връзка с Международния ротариански конгрес в Сан
Франциско (САЩ) (1937–1938).
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Брошури и бюлетини на централния офис на Ротари интернешънъл –
Чикаго (САЩ) и секретариата на европейския офис на Ротари интернешъ
нъл – Цюрих (Швейцария) (1934–1940).
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ“ – КЛОН ВАРНА
Ф. 73К, 2 оп., 29 а.е., 0,4 л.м., 1885–1944 г.
Основан през 1885 г. като Околийско-градски съвет на БЧК във Варна. Организира обществена помощ за болни и ранени войници и грижа за военнопленниците, популяризира сред населението хигиенни навици, подпомага пострадали от
природни бедствия, подготвя самарянки чрез провеждане на обучителни курсове. Набира средства от членски внос, ежегодни помощи от окръжните съвети,
градските и селските общини и волни пожертвования. Съществува до 1959 г., когато с Указ на НС за ново административно-териториално делене на страната
се премахват околийските центрове. Вж. и Ф. 78.

Протоколни книги на: УС (1904–1938), Ревизионната комисия (1935–
1938), дамския комитет при варненския клон (1934–1943).
Годишни отчети на дружеството и дамския комитет с данни за събрани
средства, уредени тържества, оказана просветна и медицинска помощ (1927–
1943).
Кореспонденция с ЦС на БЧК по организационни и делови въпроси
(1885–1886, 1939–1944).
Списъци на самарянки (1915, 1936–1937, 1939–1941).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ПРОВАДИЯ
Ф. 233К, 1 оп., 20 а.е., 0,18 л.м., 1916–1944 г.
Основан през 1916 г. Организира обществена помощ за болни и ранени войници и грижа за военнопленниците във военно време, а в мирна обстановка пропагандира делото на БЧК, внедрява сред населението хигиенни навици, подпомага
пострадали от природни бедствия, подготвя самарянки чрез провеждане на обучителни курсове. Набира средства от членски внос, ежегодни помощи от окръжните съвети, градските и селските общини и волни пожертвования. Съществува
до 1959 г., когато с Указ на НС за ново административно-териториално делене
на страната се премахват околийските центрове. Вж. и Ф. 270.

Протоколна книга на УС (1916).
Отчети за дейността на съвета (1937, 1941–1944).
Кореспонденция с ЦС на БЧК по организационни и делови въпроси
(1927–1943).
Бюджети (1937, 1941–1943).
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Р Е Л И ГИО ЗНИ ОР ГАНИ З А ЦИИ
ГЛАВНА БЪЛГАРСКА ОБЩИНА – ВАРНА
Ф. 79К, 1 оп., 46 а.е., 0,6 л.м., 1860–1878 г.
Основана на 11 май 1860 г. с пръв председател свещеник Константин Дъновски като Българска община – Варна. Организира и подпомага развитието на
просветата, съдейства за разрешаването на Църковния въпрос, спомага за обособяването на българската нация. В края на 60-те години на ХІХ в. постепенно се
превръща в най-значимия обществен институт във Варненска епархия и променя
името си на Главна българска община – Варна. Влияе на решенията на Българската община в Цариград, събира владичината, подпомага построяването на църкви
и училища в други епархии, назначава свещеници и учители, разрешава венчавки и
разводи. Действа до Освобождението (1878), като след разрешаването на Църковния въпрос част от нейните функции се поемат от Варненска и Преславска
митрополия.

Кондики на Главна българска община – Варна (1866–1875).
Кръстителни свидетелства на жители от Варненска епархия (1868).
Венчални свидетелства на жители от Варненска епархия (1868).
Привременний законник, съставен от Варненското общество за управ
ление на епархиалното духовенство (1870).
Разпис за избиране на представител от Главна българска община – Вар
на на Църковно-народния събор в Цариград (1871).
Препис от дневниците на Епархиалния събор на Варненска и Преслав
ска епархия в Шумен (1873).
Решения от заседанията на Общинския съвет (1873).
Устав на селските училища във Варненска и Преславска епархия, из
работен, одобрен и приет от Учителския събор, проведен от 12 до 16 апр.
1873 г. (1873).
Училищен дневник на българското училище за учебната 1874/1875 г.
Сведение за състоянието на училищата в селата от Варненска епархия
(1875).
Книги за волни помощи: за българското училище (1860–1869), в подкре
па на борбата за присъединяване на Варненската епархия към Българската
екзархия (1873).
Счетоводна партидна книга на българското училище и църква (1866–
1878).
Копирна книга на Главна българска община – Варна (1870–1875).
Писма: от Варненско-Преславския митрополит Симеон до членовете
на Главна българска община – Варна по граждански и църковно-религиоз
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ни въпроси (1872–1875); от Доростоло-Червенския митрополит Григорий до
членовете на Главна българска община – Варна с молба за събиране на помо
щи за построяване на българска църква и училище в Русчук (Русе) (1873); от
старейшините на Каварна до членовете на Главна българска община – Варна
за построяването и уредбата на църквата в Каварна (1874); от жителите на
с. Капаклии (Климентово) до членовете на Главна българска община – Варна
за свада с турците и по лични въпроси (1874–1877); на Българския екзарх Йо
сиф от Цариград до членовете на Главна българска община – Варна за обеди
няването на Варненска и Преславска епархия, назначаването на митрополит
Симеон и преуспяването на православната християнска вяра (1872–1877); на
архимандрит Теофил Добранович от Цариград до членовете на Главна бъл
гарска община – Варна за изплащане платата на свещеника в Българската
църква в Цариград (1874).
ГРЪЦКА ОБЩИНА – ВАРНА
Ф. 82К, 1 оп., 150 а.е., 2,5 л.м., 1839–1914 г.
Формира се в периода 1839–1845 г., когато патриаршеският митрополит
Йосиф отваря първите гръцки училища на територията на града и се организират културно-просветни дружества – силогоси. Засилва се търговският обмен
между Варна, Цариград и европейските пристанища. Разпространява елинския
дух, език и култура. Съществува до ПСВ.

Протоколи от заседания на: старейшините (1886–1890), съвета на общи
ната (1890–1908).
Отчетна книга на настоятелството (1869–1895).
Наръчна книга за заседанията на старейшините (1904–1909).
Автобиография на митрополит Поликрат (1894).
Копирна книга на митрополит Поликрат (1886–1890).
Списъци на: акционерите на постройката на манастира „Св. Констан
тин“ (1885), имотите на общината и платените данъци (1895–1896), светите
одежди и икони в общината (1905), енориите (1905).
Приходо-разходни книги (1839–1899, 1902–1906).
Училищни дневници (1858–1866, 1874–1879).
Такси за училищни свидетелства (1874–1882).
Разписна карта на учителите (1900).
Владишки приходи (1889, 1894–1897).
Дело на манастира „Св. Константин“ (1904–1905).
Регистър на починалите (1906–1914).
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ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА – ВАРНА
Ф. 574К, 1 оп., 71 а.е., 1 л.м., 1920–1944 г.
Съществува преди Освобождението (1878). Предмет на дейност: опазване
на еврейската религия, грижа за просветата на подрастващите, подпомагане на
бедните еврейски граждани и емигранти, поддържане на духа на евреите за завръщане в Израел. Ръководи се от Централната консистория на евреите в България със седалище в София. Преустановява дейността си през 1959 г. На мястото
на общините през 1960 г. се създават еврейски културно-просветни организации
под ръководството на Консисторията. Вж. и Ф. 344.

Устав за устройството и управлението на еврейските общини и Консис
торията в България (1932).
Окръжни от Централната консистория на евреите в България по дей
ността на общината (1921–1942).
Отчети за дейността на Централната консистория на евреите в България
(1929–1930, 1936, 1938, 1940).
Преписки: на общината с Централната консистория на евреите по ре
лигиозни и административни въпроси (1921–1940), с Варненското градско
общинско управление по административни въпроси (1920–1944), с Израел
ското училищно настоятелство във Варна по административно-финансови
въпроси (1920–1939).
Изложение на Централната консистория на евреите в България до МС
против ограничаване правата на българското еврейство (1940).
Предавателно-приемателен акт за предаване делата и имуществото на
старото синагогално настоятелство на новоизбраното (1926).
Списъци на заминаващите за Палестина евреи – емигранти (1939–1940).
Устав (1930), протоколи и преписки на благотворителното израелско
милосърдно дружество „БИКУР ХОЛИМ“ – Варна (1930–1934).
Преписки с печатници, книгоиздателства и редакции на вестници за из
даване на брошури, позиви, абонамент за периодични издания (1920–1940).
Бюджети на: Централната консистория на евреите в България (1920–
1941), еврейската община във Варна (1922–1944), Варненското еврейско
училищно настоятелство (1925–1938).
Баланси на еврейската община във Варна (1920–1940).
ВАРНЕНСКА И ПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 75К, 1 оп., 1054 а.е., 14 л.м., 1864–1955 г.
Учредена през 1872 г. със седалище в Шумен и предмет на дейност – грижа
за духовността и просветата на българското население, контрол върху енорийс
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ката църковна мрежа (ръкополагане на свещеници, извършване на православни
ритуали – кръщенета, венчавки, опела и др.), надзор на църковните имоти. От
1880 г. Варненска и Преславска епархия се състои от окръзите Варненски и Шуменски и околиите Варненска, Балчишка, Добричка, Провадийска, Новоселска,
Шуменска, Преславска, Новопазарска, Ески Джумайска (Търговищка) и Османпазарска (Омуртагска). През 1882 г. седалището се премества във Варна.

Постановления на Епархийския духовен съвет (1875–1878).
Окръжни на Българската екзархия и Св. Синод на БПЦ (1884–1940), на
Варненска и Преславска митрополия (1890–1948).
Протоколи от заседания на Епархийския духовен съвет (1884–1948).
Преписки с: църковни настоятелства и архиерейски наместничества
(1943–1948); канцеларията на Българската екзархия и Св. Синод на БПЦ
(1883–1914, 1942–1948); училища, общини и църковни настоятелства по ор
ганизационни въпроси на православната вяра (1873–1948), по разрешаване
на брак, развод и свето кръщение (1944–1948).
Заповедни книги (1903–1949).
Преписки по: административни (1880–1888), стопанско-битови (1883–
1948), финансови (1938–1947) въпроси; състоянието, ремонта и строежа на
нови църкви (1908–1937); спомоществователска дейност (1870–1948); назна
чения, уволнения и класиране (1882–1948).
Училищни дневници (1871–1876).
Книги за движение на църковни ценни книжа и преписка по пласирането
им (1939–1944).
Регистър за издадени вули (1934–1936).
Счетоводни книги (1864–1878, 1936–1948).
Годишни счетоводни отчети (1943–1946).
Лични дела на свещеници (1892–1955).
ГРЪЦКА МИТРОПОЛИЯ – ВАРНА
Ф. 83К, 1 оп., 82 а.е., 0,4 л.м., 1793–1913 г.
Първите данни за съществуването ѝ във Варна са от началото на ХVІІІ в. По
време на Османското владичество митрополията приобщава цялото християнско население в района. Варненският митрополит е пряко подчинен на Цариградската патриаршия. Занимава се с църковно-религиозни въпроси, назначава свещеници и подпомага строежа на църкви. Контролира трите манастира на брега на
Черно море: „Св. Димитър“, „Св. Константин“ и този в м. Тузлата край Балчик.
Съществува до 1906 г. Има документи на гръцки и турски език.
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Писма и послания от Вселенската патриаршия – Цариград до Гръцката
митрополия – Варна по църковни и светски въпроси (1861–1881, 1885–1892,
1896–1898, 1901–1904, 1907–1911).
Преписки на: варненския гръцки митрополит с министъра на вътреш
ните работи, султанския наместник и Св. Синод на Патриаршията в Цари
град по църковни въпроси (1882–1887); Варненската гръцка митрополия с
Вселенската патриаршия за уреждане на собствеността и ръководството на
болницата „Параскева Николау“ (1904) и печатна брошура „Правилник на
болница „Параскева Николау – варненец“ (1889); Варненската гръцка об
щина с окръжния управител и опис на предадените старини на Народния му
зей – София (1903–1905); между Варненската гръцка община, Християнско
то археологическо дружество в Атина и Музея по християнска археология
и изкуство – Атина за предадени старини и паметници от общината Варна
(1905); Варненската гръцка община с Националния университет в Атина за
обучението на младежи, изпращането на учители и по финансови въпроси
(1902–1903).
Телеграми на френски език от Вселенския патриарх до варненския мит
ролит за пристигането му в Русе (1867).
Покана за панихида на варненския гръцки митрополит Поликарпос
(1906).
Обявление от Варненската гръцка община за панихида за душите на
убитите по фронтовете (1913).
Благодарствено писмо от Варненското археологическо дружество за да
рените му от митрополията предмети (1906–1908).
Писма от: гръцкия митрополит във Варна Кирилос до княз Александър I
Батенберг за произволи на властта срещу дейността на митрополията (1882);
жителите на селата Кара Хюсеин (Чернево) и Таптък (Кипра) до окръжния
управител на Варна за ръкополагане на свещеници (1884).
Писма и сведения за издръжка на бежанците от Каварна и околните села,
пристигащи във Варна (1877).
Отчети на Настоятелството на гръцките училища във Варна за учебното
дело в града (1882, 1902–1903).
Договори на търговците на зърнени храни от Варна за субсидирането на
новооткритото училище в града (1845–1846).
Сметководен тефтер за периода 1793–1794 г. на поп Тодор с различни
сметки за керемиди, вълна, даване на заеми (1793).
Книга за приходите и раходите на манастира „Св. Константин“ (1864–
1868).
Сведения за дарения и изплащане на надници за ремонт на манастира
„Св. Константин“ (1863–1970).
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Прошение и официално заявление на варненския гръцки митрополит и
на Съвета на старейшините на варненската църковна община до ВОС за но
тариална заверка на официалната им декларация, че преотстъпват владението
на манастира „Св. Димитър“ с околните земи и лозя на княз Александър I
Батенберг (1882, 1884).
ОКРЪЖНО МЮФТИЙСТВО – ВАРНА
Ф. 330К, 1 оп., 48 а.е., 0,2 л.м., 1914–1934 г.
Обособено през 1895 г. съгласно Временни правила за духовното управление
на мюсюлманите (ДВ, бр. 210 от 26 септ. 1895 г.). Упражнява административен
контрол и ръководи джамиите и джамийските настоятелства във Варненска и
Провадийска околии. Съществува до 1934 г.

Бракоразводни (1922–1934), наследствени (1914–1934) и настойнически
(1918, 1921–1933) дела.
МЮФТИЙСТВО – ПРОВАДИЯ
Ф. 331К, 1 оп., 97 а.е., 0,8 л.м., 1895–1948 г.
Обособено през 1895 г. съгласно Временни правила за духовното управление
на мюсюлманите. Узаконява брачни и бракоразводни актове, урежда наследствени отношения. Съществува до 1948 г.

Окръжни от Главното мюфтийство и МВРИ по финансови и религиозни
въпроси (1942–1944, 1946–1947).
Протокол от заседание на мюфтийството (1939).
Дневници: входящ (1938–1945) и изходящ (1941–1943).
Списък (1948) и лични досиета (1940–1944, 1946, 1948) на свещенослу
жителите.
Бракоразводни (1895–1945), наследствени (1895–1938) и настойнически
(1903–1926) дела.
АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – ПРОВАДИЯ
Ф. 453К, 2 оп., 118 а.е., 2 л.м., 1896–1948 г.
Създадено през 1894 г. като част от Варненска и Преславска епархия съгласно Екзархийския устав, приспособен в Княжеството (ДВ, бр. 23 от 30 ян. 1895 г.).
Занимава се с църковно-религиозни въпроси: назначава свещеници, контролира религиозните обреди, съдейства за запазване и развиване на религиозното съзнание
у населението. Съществува до 1948 г.
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Протоколна кинга (1929–1948).
Кореспонденция с висшестоящи и подчинени църковни организации по
религиозни, административни и финансови въпроси (1896–1948).
Дневници: входящи (1926–1931, 1934, 1943–1948) и изходящи (1933–
1938, 1943–1948).
Преписка със свещоливницата (1945–1948).
Книги: за ценни книжа (1920–1936), приходо-разходни (1930–1943), ка
сови (1934–1935, 1942, 1946).
Бюджети (1945–1948).
Ревизионни актове (1944–1946).
Ц Ъ Р К ОВНИ Н А С Т ОЯТ Е ЛСТ ВА
74 фонда, 1873 а.е., 1879–1961 г.
След Руско-турската война от 1828 г. в повечето села на Варненска околия
са изградени богослужебни храмове. Грижата за поддържането, финансовата
издръжка и стопанисването на принадлежащите църковни имоти Св. Синод на
БПЦ поверява на нарочно създадени за целта изборни органи – църковни настоятелства. В тях членуват неканонични лица – по-видни жители на населеното
място. Председателстват се от енорийски свещеник, чиято енория обикновено
обхваща по няколко съседни села. Съгласно чл. 78 от Конституцията на НРБ
от 1947 г., от 1948 г. църквата като институция е отделена от държавата,
препотвърдено със Закона за изповеданията (ДВ, бр. 48 от 1 март 1949 г.).

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „УСПЕНИЕ
ПРЕСВЕТАЯ БОГОРОДИЦА“ – с. АКСАКОВО
Ф. 286К, 2 оп., 37 а.е., 0,47 л.м., 1897–1960 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. АСПАРУХОВО
Ф. 328К, 1 оп., 12 а.е., 0,18 л.м., 1921–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 274К, 1 оп., 39 а.е., 0,3 л.м., 1905–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 391К, 1 оп., 67 а.е., 0,6 л.м., 1897–1951 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – с. БЛИЗНАЦИ
Ф. 652К, 1 оп., 53 а.е., 0,75 л.м., 1893–1950 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. АРХАНГЕЛ
МИХАИЛ“ – с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 355К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1899–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БОЛЯРЦИ
Ф. 445К, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1941–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ – с. БОТЕВО
Ф. 660К, 1 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1936–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – с. БРЕСТАК
Ф. 288К, 1 оп., 34 а.е., 0,34 л.м., 1916–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ЖИВОПРИЕМНИ ИЗТОЧНИК“ – с. БЪРЗИЦА
Ф. 358К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1896–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – с. Бяла
Ф. 566К, 1 оп., 38 а.е., 0,3 л.м., 1909–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„УСПЕНИЕ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – с. Бяла
Ф. 567К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1909–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПЕТКА“ – ВАРНА
Ф. 276К, 1 оп., 33 а.е., 0,5 л.м., 1914–1956 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ СЪБОРНАТА ЦЪРКВА – ВАРНА
Ф. 290К, 2 оп., 153 а.е., 2,4 л.м., 1879–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. БОГОРОДИЦА“ – ВАРНА
Ф. 291К, 1 оп., 78 а.е., 0,45 л.м., 1914–1950 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АТАНАСИЙ“ – ВАРНА
Ф. 292К, 1 оп., 31 а.е., 0,2 л.м., 1939–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. НИКОЛАЙ“ – ВАРНА
Ф. 319К, 1 оп., 54 а.е., 0,4 л.м., 1917–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„АРХАнГЕЛ МИХАИЛ“ – ВАРНА
Ф. 320К, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1931–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ЦАР БОРИС“ – ВАРНА
Ф. 442К, 1 оп., 38 а.е., 0,40 л.м., 1925–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ – ВАРНА
Ф. 510К, 1 оп., 89 а.е., 0,6 л.м., 1921–1957 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – с. ВЕНЕЛИН
Ф. 343К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1932–1957 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЕТРИНО
Ф. 432К, 1 оп., 9 а.е., 0,2 л.м., 1937–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. Виница
Ф. 303К, 1 оп., 21 а.е., 0,4 л.м., 1885–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТЪР“ – с. Владиславово
Ф. 345К, 1 оп., 27 а.е., 0,2 л.м., 1897–1951 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЪГЛЕН
Ф. 421К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1918–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО –с. Вълчи дол
Ф. 285К, 1 оп., 63 а.е., 0,8 л.м., 1893–1960 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
с. ГЕНЕРАЛ-КАНТАРДЖИЕВО
Ф. 284К, 1 оп., 7 а.е., 0,13 л.м., 1941–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 338К, 2 оп., 35 а.е., 0,3 л.м., 1933–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 642К, 1 оп., 17 а.е., 0,3 л.м., 1903–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ – с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 340К, 1 оп., 27 а.е., 0,3 л.м., 1895–1960 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. Девня
Ф. 282К, 1 оп., 14 а.е., 0,25 л.м., 1887–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„РОЖДЕСТВО ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – с. ДОБРИНА
Ф. 273К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1897–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 422К, 1 оп., 36 а.е., 0,4 л.м., 1911–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – с. ДОБРОТИЧ
Ф. 351К, 1 оп., 12 а.е., 0,15 л.м., 1888–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДОЛИЩЕ
Ф. 476К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1896–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – с. Долни Чифлик
Ф. 329К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1930–1944 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
с. ДЪБРАВИНО
Ф. 339К, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1899–1961 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. Дългопол
Ф. 326К, 1 оп., 21 а.е., 0,18 л.м., 1937–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ДИМИТЪР“ – с. ЖИТНИЦА
Ф. 356К, 1 оп., 17 а.е., 0,2 л.м., 1895–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗВЕЗДИЦА
Ф. 305К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1925–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 366К, 1 оп., 28 а.е., 0,4 л.м., 1897–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ТРОИЦА“ – с. Игнатиево
Ф. 317К, 1 оп., 38 а.е., 0,45 л.м., 1895–1955 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – с. ИЗГРЕВ
Ф. 371К, 1 оп., 16 а.е., 0,2 л.м., 1927–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. БОГОРОДИЦА“ – с. КИТКА
Ф. 444К, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1936–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ“ – с. КИЧЕВО
Ф. 512К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1924–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КОМАРЕВО
Ф. 302К, 1 оп., 6 а.е., 0,15 л.м., 1923–1945 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ТРОИЦА“ – с. КОНСТАНТИНОВО
Ф. 304К, 1 оп., 26 а.е., 0,4 л.м., 1884–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ТРОИЦА“ – с. КРИВНЯ
Ф. 280К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1921–1947 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КУМАНОВО
Ф. 321К, 1 оп., 7 а.е., 0,18 л.м., 1919–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. НИКОЛАЙ“ – с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Ф. 287К, 1 оп., 19 а.е., 0,26 л.м., 1922–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 289К, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1933–1955 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – с. МОМИНО
Ф. 364К, 1 оп., 42 а.е., 0,4 л.м., 1909–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. 431К, 1 оп., 6 а.е., 0,2 л.м., 1940–1952 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ОРЕШАК
Ф. 322К, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1897–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ОСЕНОВО
Ф. 283К, 1 оп., 10 а.е., 0,25 л.м., 1932–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ“ – с. ПАДИНА
Ф. 357К, 1 оп., 44 а.е., 0,2 л.м., 1921–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПЕТРОВ ДОЛ
Ф. 272К, 1 оп., 20 а.е., 0,2 л.м., 1925–1957 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПОВЕЛЯНОВО
Ф. 392К, 2 оп., 10 а.е., 0,13 л.м., 1936–1951 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ДУХ“ – с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 643К, 1 оп., 19 а.е., 0,3 л.м., 1893–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 573К, 1 оп., 37 а.е., 0,6 л.м., 1884–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. МАРИНА“ – с. РАВНА
Ф. 281К, 1 оп., 7 а.е., 0,2 л.м., 1925–1944 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – с. РАВНА ГОРА
Ф. 443К, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1934–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – с. САДОВО
Ф. 365К, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1889–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СИНДЕЛ
Ф. 394К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1942–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ – с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 318К, 1 оп., 26 а.е., 0,18 л.м., 1897–1955 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ – с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 337К, 2 оп., 19 а.е., 0,40 л.м., 1939–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ – с. Суворово
Ф. 451К, 1 оп., 54 а.е., 1,1 л.м., 1897–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ – с. СУЛТАНЦИ
Ф. 463К, 1 оп., 16 а.е., 0,2 л.м., 1896–1960 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ – с. ТОПОЛИ
Ф. 344К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1907–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТРЪСТИКОВО
Ф. 393К, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1937–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АТАНАСИЙ“ – с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 336К, 2 оп., 49 а.е., 0,55 л.м., 1929–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 279К, 1 оп., 18 а.е., 0,2 л.м., 1896–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ТРОИЦА“ – с. ЧЕРНЕВО
Ф. 452К, 1 оп., 52 а.е., 1,2 л.м., 1896–1951 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЦЪРКОВНИ НАСТОЯТЕЛСТВА
ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 696К, 1 оп., 33 а.е., 0,25 л.м., 1925–1954 г.

Груповият фонд включва документи на църковни настоятелства в: с. Арковна – Църковно настоятелство при храм „Св. Димитрий“ (1936); с. Блъсково – Църковно настоятелство при храм „Св. Троица“ (1937–1945); с. Венчан –
Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“ (1945–1948); с. Дюлино – Църковно настоятелство при храм „Рождение Богородично“ (1942–1948);
с. Казашка река – Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“ (1936–
1950); с. Калоян – Църковно настоятелство при храм „Св. Велики Димитрий“
(1939–1948); с. Кракра – Църковно настоятелство при храм „Св. Атанас Великий“ (1935–1947); с. Михалич – Църковно настоятелство при храм „Св. Вознесение Господне“ (1939–1947); с. Нова Шипка – Църковно настоятелство при храм
„Св. св. Кирил и Методий“ (1940–1954); с. Ново Оряхово – Църковно настоятелство при храм „Успение Богородично“ (1942–1949); с. Партизани – Църковно
настоятелство при храм „Св. Пророк Илия“ (1937–1948); с. Снежина – Църковно
настоятелство при храм „Св. Троица“ (1925–1936); с. Старо Оряхово – Църковно настоятелство при храм „Св. св. Кирил и Методий“ (1937–1953); с. Юнак –
Църковно настоятелство (1941–1948); с. Ягнило – Църковно настоятелство при
храм „Св. св. Константин и Елена“ (1929–1952).

Кондики: Ф. 276К (1914–1936), Ф. 285К (1893–1940), Ф. 290К (1900–
1932), Ф. 302К (1928).
Окръжни от Св. Синод на БПЦ и Варненско-Преславска митрополия
до енорийските свещеници и кореспонденция с енорийските свещеници за
църковно-просветителската, обредната и благотворителната дейност сред
правос
лавното население: Ф. 272К (1925–1931, 1935–1936, 1944–1948),
Ф. 274К (1935–1947), Ф. 276К (1918–1921, 1937–1944, 1946–1948), Ф. 279К
(1930–1941), Ф. 280К (1921–1947), Ф. 281К (1935–1944), Ф. 282К (1889–1891,
1935–1943, 1945–1946), Ф. 283К (1941–1948), Ф. 285К (1895–1951), Ф. 286К
(1900–1904, 1910, 1919–1948), Ф. 287К (1922–1949), Ф. 288К (1936–1948),
Ф. 290К (1924–1948), Ф. 291К (1914–1916, 1920–1946), Ф. 292К (1939–1942,
1946–1948), Ф. 303К (1925–1948), Ф. 304К (1933–1946), Ф. 317К (1895–
1898, 1904–1920, 1925–1927, 1929, 1932, 1938–1948), Ф. 318К (1929–1938),
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Ф. 319К (1919, 1921–1943), Ф. 320К (1931–1948), Ф. 326К (1939–1948),
Ф. 328К (1921–1948), Ф. 329К (1931–1944), Ф. 336К (1932–1948), Ф. 338К
(1944), Ф. 339К (1934), Ф. 340К (1931–1944), Ф. 344К (1928–1942), Ф. 345К
(1934–1950), Ф. 351К (1922–1947), Ф. 355К (1927–1948), Ф. 356К (1915–
1948), Ф. 357К (1922–1946), Ф. 364К (1909–1948), Ф. 365К (1893–1924,
1940–1943), Ф. 366К (1927–1940), Ф. 371К (1927, 1929–1930, 1934–1943),
Ф. 391К (1919–1948), Ф. 421К (1931–1940), Ф. 422К (1911–1915, 1919–1941,
1945–1948), Ф. 431К (1940–1943), Ф. 432К (1940–1948), Ф. 442К (1931–
1936), Ф. 443К (1940–1950), Ф. 451К (1904–1948), Ф. 452К (1897–1948),
Ф. 463К (1937–1947), Ф. 510К (1929–1957), Ф. 512К (1924–1948), Ф. 566К
(1914–1916, 1933–1948), Ф. 573К (1934–1948), Ф. 642К (1930–1933, 1937–
1948), Ф. 643К (1893–1948), Ф. 652К (1893–1899, 1901–1911, 1914–1948),
Ф. 660К (1936–1943, 1946–1948), Ф. 696К (1948–1949).
Книги с протоколи от избори на енорийски свещеници и църковни нас
тоятели и от заседания на църковните настоятелства: Ф. 273К (1934–1944),
Ф. 274К (1934–1943), Ф. 276К (1926–1956), Ф. 282К (1897–1938), Ф. 285К
(1897–1960), Ф. 286К (1897–1960), Ф. 287К (1923–1945), Ф. 288К (1936–
1948), Ф. 289К (1937–1955), Ф. 290К (1879–1887, 1892–1948), Ф. 291К
(1918–1948), Ф. 292К (1939–1944), Ф. 302К (1940), Ф. 303К (1923–1948),
Ф. 304К (1932–1940), Ф. 305К (1943–1950), Ф. 317К (1895–1950), Ф. 318К
(1897), Ф. 319К (1917–1933), Ф. 320К (1931–1942), Ф. 321К (1922–1942),
Ф. 326К (1937–1942), Ф. 329К (1931–1942), Ф. 336К (1929–1947), Ф. 338К
(1943, 1945–1948), Ф. 339К (1899–1961), Ф. 340К (1895–1960), Ф. 343К
(1932–1957), Ф. 344К (1934–1936), Ф. 345К (1897–1915, 1933–1948),
Ф. 355К (1914–1944), Ф. 356К (1927–1942), Ф. 357К (1926–1946), Ф. 365К
(1895–1920), Ф. 366К (1931–1953), Ф. 391К (1943–1947), Ф. 431К (1942–
1952), Ф. 442К (1927–1950), Ф. 443К (1934–1942), Ф. 451К (1914–1948),
Ф. 452К (1907–1951), Ф. 476К (1930–1943), Ф. 510К (1927–1951), Ф. 566К
(1931–1936), Ф. 573К (1928–1942), Ф. 642К (1903–1928, 1932–1953), Ф. 643К
(1894–1940, 1942–1948), Ф. 652К (1898–1917, 1920–1940, 1942–1946).
Бюджети и отчетни ведомости за приходите и разходите: Ф. 272К (1945–
1948), Ф. 274К (1939–1949), Ф. 276К (1918–1919, 1943–1948), Ф. 279К
(1926–1947), Ф. 281К (1936–1942, 1944), Ф. 282К (1945–1946), Ф. 283К
(1932–1948), Ф. 284К (1941–1949), Ф. 285К (1942–1948), Ф. 287К (1928–
1944), Ф. 288К (1926–1949), Ф. 289К (1944–1948), Ф. 291К (1926–1948),
Ф. 302К (1942–1945), Ф. 303К (1922–1944), Ф. 304К (1923–1937, 1942–1949),
Ф. 305К (1942–1948), Ф. 317К (1895–1947), Ф. 318К (1897–1948), Ф. 319К
(1922–1948), Ф. 320К (1935–1948), Ф. 321К (1919–1948), Ф. 322К (1915–
1947), Ф. 326К (1939–1948), Ф. 328К (1945–1948), Ф. 329К (1930–1944),
Ф. 336К (1932–1948), Ф. 337К (1939–1948), Ф. 338К (1933–1941, 1943–1948),
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Ф. 339К (1941–1948), Ф. 340К (1935–1949), Ф. 343К (1941–1948), Ф. 344К
(1921–1935, 1947–1948), Ф. 345К (1897–1947), Ф. 351К (1923–1947), Ф. 355К
(1899–1948), Ф. 356К (1926–1948), Ф. 357К (1926–1945), Ф. 364К (1909–
1948), Ф. 358К (1899–1948), Ф. 365К (1895–1949), Ф. 366К (1927–1949),
Ф. 391К (1934, 1936, 1940–1948), Ф. 392К (1936–1948), Ф. 393К (1941–1943,
1945–1948), Ф. 394К (1942, 1944–1948), Ф. 421К (1940–1948), Ф. 422К
(1948), Ф. 431К (1941–1942), Ф. 432К (1937–1948), Ф. 442К (1926–1927,
1940, 1942–1943, 1945–1948), Ф. 443К (1936–1948), Ф. 444К (1936–1947),
Ф. 445К (1941–1946), Ф. 451К (1897–1909), Ф. 452К (1905–1947), Ф. 463К
(1933–1947), Ф. 476К (1906–1948), Ф. 510К (1928–1948), Ф. 512К (1929–
1948), Ф. 566К (1909–1949), Ф. 567К (1909–1948), Ф. 643К (1896–1949),
Ф. 652К (1895–1949), Ф. 696К (1936–1952).
Касови книги: Ф. 285К (1937–1948), Ф. 290К (1915–1918, 1923–1937,
1940–1948), Ф. 291К (1924–1931), Ф. 292К (1939–1948), Ф. 317К (1937–
1940), Ф. 319К (1937–1948), Ф. 320К (1937–1947), Ф. 442К (1925–1927).
Партидни приходо-разходни книги: Ф. 272К (1926–1947), Ф. 273К
(1897–1947), Ф. 274К (1905–1947), Ф. 276К (1941–1948), Ф. 279К (1896–
1942), Ф. 281К (1925–1936), Ф. 282К (1887–1895, 1907–1931, 1939–1949),
Ф. 283К (1939–1950), Ф. 285К (1896–1925, 1937–1951), Ф. 286К (1897–1904),
Ф. 287К (1923–1936, 1943–1945), Ф. 288К (1916–1950), Ф. 289К (1937–1948),
Ф. 290К (1923–1935, 1939–1940, 1942–1948), Ф. 291К (1914–1915, 1919–
1950), Ф. 292К (1939–1948), Ф. 302К (1923, 1928, 1936), Ф. 303К (1885–1916,
1924–1936), Ф. 304К (1884–1896, 1925–1949), Ф. 305К (1937–1949), Ф. 317К
(1896–1919, 1932–1949), Ф. 318К (1930–1955), Ф. 319К (1918–1925, 1928,
1932–1948), Ф. 320К (1931–1936, 1940–1949), Ф. 321К (1937–1947), Ф. 322К
(1897–1948), Ф. 326К (1937–1944, 1947–1948), Ф. 328К (1937–1947), Ф. 336К
(1937), Ф. 339К (1936–1944), Ф. 340К (1925–1935, 1937–1950), Ф. 343К
(1937–1949), Ф. 344К (1907–1943), Ф. 351К (1888–1944), Ф. 355К (1937–
1949), Ф. 356К (1939–1940), Ф. 357К (1925–1939), Ф. 358К (1896–1936),
Ф. 364К (1911–1943), Ф. 365К (1889–1920, 1937–1947), Ф. 366К (1897–1949),
Ф. 391К (1897–1951), Ф. 392К (1937–1951), Ф. 393К (937–1953), Ф. 394К
(1945–1947), Ф. 421К (1918–1924), Ф. 431К (1941–1948), Ф. 432К (1941–
1948), Ф. 442К (1925–1936, 1940, 1942–1948), Ф. 443К (1943–1949), Ф. 444К
(1942–1943, 1945–1949), Ф. 445К (1942–1943, 1945–1948), Ф. 451К (1897–
1948), Ф. 452К (1896–1949), Ф. 463К (1896–1958), Ф. 476К (1896–1949),
Ф. 510К (1927–1946), Ф. 512К (1942–1948), Ф. 566К (1941–1948), Ф. 567К
(1939, 1942–1943, 1947), Ф. 573К (1884–1911, 1918–1948), Ф. 643К (1896–
1922, 1928–1948), Ф. 652К (1896–1950), Ф. 696К (1925–1954).
Ревизионни актове по приходните и разходните сметки на Църковно
то настоятелство: Ф. 272К (1945–1948, 1956–1957), Ф. 274К (1938–1949),
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Ф. 279К (1940–1945), Ф. 285К (1931–1947), Ф. 287К (1931–1947), Ф. 288К
(1934–1949), Ф. 289К (1933–1949), Ф. 304К (1928–1948), Ф. 305К (1941–
1944), Ф. 317К (1897–1948), Ф. 318К (1897–1948), Ф. 321К (1926–1944),
Ф. 322К (1925–1944), Ф. 329К (1931–1944), Ф. 340К (1931–1944), Ф. 351К
(1931–1943), Ф. 355К (1903–1944), Ф. 356К (1926–1947), Ф. 358К (1914–
1944), Ф. 366К (1929–1944), Ф. 391К (1934, 1936, 1945–1948), Ф. 392К
(1936–1940, 1942–1948), Ф. 431К (1941–1948), Ф. 432К (1937–1948), Ф. 443К
(1946–1948), Ф. 444К (1946–1947), Ф. 463К (1933–1947), Ф. 476К (1922–
1947), Ф. 512К (1938–1943), Ф. 566К (1933–1938), Ф. 642К (1934–1948),
Ф. 696К (1942–1948).
ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДРЪНДАР
Ф. 576К, 1 оп., 26 а.е., 0,2 л.м., 1940–1947 г.
Съществува от 1940 до 1947 г. Осигурява средства за поддържане на джамиите, заплащане труда на служителите и отпускане стипендии на ученици.

Бюджет за приходите и разходите (1941–1946).
Партидни приходни (1941–1945), разходни (1941–1946) и касови (1941–
1946) книги.
Тръжна преписка (1940–1947).
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ІІІ. ПРОМИШЛЕНОСТ
М А Ш ИНОС Т РО Е Н Е И МЕ ТАЛООБРАБОТ ВАНЕ
ДЪРЖАВНА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА – ВАРНА
Ф. 11К, 2 оп., 203 а.е., 3,1 л.м., 1925–1949 г.
Създадена през 1912 г. с наименование Варненска пристанищна работилница
и предмет на дейност ремонт на плавателни и превозни средства на пристанището. През 1939 г. започва да строи малки кораби и се преименува на Варненска
корабостроителница и машинна работилница. От 1942 г. се нарича Държавна
корабостроителница – Варна. През 1948 г. към нея се присъединяват национализираните корабостроителни предприятия и се създава Държавен корабостроителен завод – Варна. Вж. и Ф. 21.

Преписки с Областната стопанска камара за разглеждане на законопро
екта за насърчаване на корабостроенето (1944).
Заповед на министъра на железниците, пощите и телеграфите за прех
върляне на корабостроителницата от пристанищното управление в подчине
ние на ГДЖП (1937).
Окръжни, наредби и писма на ГДЖП по дейността (1930–1944).
Отчети за дейността (1931–1939).
Книги за инвентара (1944–1947).
Преписки с инспектора на Черноморското крайбрежие, поемни условия,
договори и спецификации по доставка на машини и съоръжения (1925–1949).
Ситуационен план за разположението на машините в корабостроително
то отделение и машинната работилница (1939). Списък на машинния инвен
тар (1941).
Програма и протокол за изпитанието на първия построен пътнически
кораб „Галата“ (1937).
Списъци на построените плавателни съдове (1937–1944).
Сведения за броя на работниците, техническия и административен пер
сонал (1930–1944). Преписки, обявления и заповеди за уволнение на работ
ници (1932–1933). Заповеди и окръжни по временното увеличение на възнаг
ражденията на персонала (1941–1942).
Бюджети (1942–1944).
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ДЪРЖАВНА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА – КАВАЛА
Ф. 8К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1942–1947 г.
Създадена през 1942 г. с предмет на дейност извършване на ремонт на плавателните съдове на пристанище Кавала, Гърция. По-късно започва и строителството на нови кораби и лодки. През 1947 г. прекратява дейността си.

Протоколни решения и преписка с Главната дирекция на водните съ
общения за предоставяне на сграда за работилница и доставка на машини,
съоръжения и материали (1942–1944).
Списъци на работници и преписка с Главната дирекция на водните съ
общения и Полицейското комендантство за освобождаването им от военно
обучение и отпускането на държавни квартири (1942–1944).
Преписка с МФ за отпускане на кредити, извършване на ревизии и опре
деляне на бюджети (1944).
Дневник за изпълнените поръчки (1942–1944). Входящ дневник (1942–
1947).
„КОРАЛОВАГ“ БЪЛГАРСКО АД ЗА СТРОЕНЕ НА КОРАБИ,
ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ – ВАРНА
Ф. 10К, 1 оп., 99 а.е., 1 л.м., 1926–1950 г.
Създадено през 1926 г. от германските АД „Верфт Нобискуг“, „Рандсбург“,
„Хановерише машинен бау“, чешкото „Риндхофер Татра Верке“ и Българското
търговско параходно дружество „Постоянство“ – Варна. По време на ВСВ акциите и капиталите на дружеството са изцяло германски. Предметът на дейност е строеж и ремонт на плавателни съдове, товарни вагони, машини и съоръжения. След 1944 г. управлението на дружеството се поема от Съюзната контролна комисия и по-късно се присъединява към Държавния корабостроителен
завод – Варна. Вж. и Ф. 21.

Устав (1942).
Протоколи от годишни и общи събрания на акционерите (1927–1950).
Работни планове, обяснителни записки и строителни протоколи за раз
ширяване на фабриката (1932–1943).
Преписки, ситуационни планове, обяснителни записки и строителни
протоколи за строеж на кейови стени, хелинги, електрическа централа, нови
фабрични зали и административна сграда (1943–1944), с: Дирекцията на съ
общенията за закупуване на нови парцели в индустриалния квартал (1944);
местни и германски фирми за внос на съоръжения и материали (1941–1943)
и договори за изпълнение на поръчки за Германия и местни фирми (1932–
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1944), с МТПТ за капацитета на предприятието (1944), с Райхсбанк за про
дажба на акции (1941–1942).
Счетоводни баланси (1939–1944).
Книги: главни (1931–1943), партидни (1930–1944), за извършени реви
зии от Варненската инспекция по труда (1935–1944).
Касови и безкасови дневници (1926–1944).
Жалба до Околийския съд във връзка с условията на труд (1949).
Статистически сведения за: броя на работниците и работническите над
ници (1940–1944), изразходваните материали (1943–1944), изпълнени по
ръчки за строеж и ремонт на военни плавателни съдове и товарни вагони
(1943–1944).
КОРАБОСТРОИТЕЛНА, КОРАБОПЛАВАТЕЛНА И РИБОЛОВНА
КООПЕРАЦИЯ „НЕПТУН“ – ВАРНА
Ф. 12К, 2 оп., 86 а.е., 2,1 л.м., 1934–1948 г.
Учредена през 1934 г. с наименование Корабостроителна механо-железарска производителна кооперация „Нептун“ – Варна с предмет на дейност строителство на плавателни съдове. С решение на общото събрание от 1935 г. към
дейността ѝ се включва и експлоатация на построените съдове. Наименованието ѝ се променя на Корабостроителна експлоатационна производителна кооперация „Нептун“ – Варна. През 1938 г. получава разрешително за извършване на
риболов и се преименува на Корабостроителна, корабоплавателна и риболовна
кооперация „Нептун“ – Варна. През 1948 г. е национализирана и част от нейната
дейност е поета от Държавния корабостроителен завод – Варна. Вж и фондове
21 и 196.

Устави (1934, 1938, 1940).
ПМС за преминаване на национализираната кооперация към Държавния
корабостроителен завод – Варна и доклад на директора на завода за състоя
нието и капацитета на кооперацията (1948).
Протоколи от общи събрания (1937–1947), протоколна книга на УС
(1934–1947) и КС (1935–1948).
Скица и архитектурен план на сградата на кооперацията (1935).
Обяснителна записка по обзавеждането на корабостроителната работил
ница (1935).
Архитектурни планове и преписки за построяването на нова корабо
строителница (1942).
Сведения за оборудването на корабостроителницата с машини (1941).
Преписки с фирми за снабдяване с машини, резервни части и материали
(1936–1942).
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Покани за общи събрания (1933).
Годишни: статистически сведения за производствената и финансовата
дейност (1935–1943), счетоводни баланси (1934–1947).
Книги: главни (1937–1945), партидни (1943–1947).
Свидетелства за годност за плаване на новопостроени кораби (1935–
1947).
Инвентаризационни описи на имуществото (1945–1947).
„ЧЕРНО МОРЕ“ ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ, ИНДУСТРИАЛНИ И
МОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВАРНА
Ф. 72К, 4 оп., 144 а.е., 3,35 л.м., 1932–1949 г.
Основана през 1932 г. с предмет на дейност производство на двигатели,
парни котли, резервоари, леярски изделия и водопроводни части. През 1935 г. към
кооперацията се присъединява Производителна механическо-корабна кооперация
„Съгласие“. През 1947 г. е национализирана. Дейността ѝ е поета от новообразувания Държавен машиностроителен завод „Васил Коларов“ – Варна. Вж. и Ф. 77.

Устави (1932, 1945).
Протоколни книги на УС (1932–1948).
Протоколи от: общи събрания (1933–1948), заседания на КС (1936–
1948).
Годишни отчети и доклади за дейността на кооперацията (1932–1947).
Книги: заповедна (1942–1947), главни (1932–1948).
Протоколи и договори за сливане с кооперация „Съгласие“ (1935–1940).
Счетоводни баланси (1939–1941).
Ревизионни актове (1932–1947).
Инвентаризационни описи (1938–1949).
Преписки и чертежи по строежа на работилница (1939–1940). Чертежи
на машини и детайли, произвеждани от кооперацията (1938–1941). Поемни
условия и договори за поръчки (1936–1941). Преписки по доставка на съоръ
жения и материали (1936–1943).
Преписки по реализация на готовата продукция (1940–1947).
Снимки на машини и съоръжения, произведени от кооперацията, изло
жени на международна изложба и удостоверения за награждаването им със
златни медали (1940).
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„КИРЧЕВ СИЕ И БЪКЛОВ“ АД – ВАРНА
Ф. 65К, 2 оп., 89 а.е., 1,9 л.м., 1919–1948 г.
Създадено през 1909 г. като събирателно търговско дружество „Албрехт,
Илиев, Брем”. През 1910 г. се преименува на събирателно търговско дружество
„К. Албрехт и Илиев”. През 1911 г. е закупено от Събирателно дружество „Кирчев сие и Бъклов”. През 1919 г. се трансформира в АД. Произвежда метални и
металолеярни изделия – първоначално – ветроупорни фенери, петролни лампи,
домакински уреди и земеделски сечива, а по-късно – готварски и отоплителни печки. Национализирано през 1947 г., включено в състава на ДИП „Вулкан“ – Варна.
Вж. и Ф. 69.

Удостоверение от ВОС за регистрация (1919).
Протоколи от: заседания на УС (1932–1947), ПС (1920–1947), произ
водствени съвещания (1946–1947).
Годишен отчет за дейността на дружеството през 1935 г. (1936) и 1940 г.
(1941).
Счетоводни баланси (1934–1948).
Книги: главни (1940–1947), партидни за изплатените дивиденти (1924–
1947) и произведените изделия (1940–1947), инвентарни балансови (1919–
1947).
Преписки: с кредитни учреждения по финансови въпроси (1932–1947);
по съдебно конфискационно дело срещу собствениците на дружеството
(1947); за пласмента на готовата продукция (1927–1947); снабдяването със
суровини и материали (1932–1947).
Ревизионни актове (1947).
АД „ПАРТАМЯНОВИ“ – ВАРНА
Ф. 100К, 1 оп., 60 а.е., 2 л.м., 1929–1948 г.
Създадено през 1926 г. като Събирателно дружество „Партамянови“ с
предмет на дейност производство и търговия с метални изделия – печки, дърводелски и земеделски машини. През 1933 г. се преобразува в АД. Открит е и клон
в София. Национализирано през 1947 г., включено в състава на ДИП „Вулкан“ –
Варна. Вж. и Ф. 69.

Фирмено дело (1929–1947).
Книга за акционерите (1944–1946).
Протоколна книга на УС (1933–1945).
Кореспонденция и техническа документация за разширение и оборудва
не на цеховете с машини и съоръжения (1929–1945).
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Патенти за изобретения и свидетелства за регистриране на фабрична
марка (1930–1931).
Сведения за производствената дейност (1940–1947).
Търговска кореспонденция с фирми в страната за пласмента на готовата
продукция (1939–1948).
Преписки с МТПТ и Инспекцията по труда – Варна за гражданската мо
билизация (1940–1945).
Книги: главни (1942–1947), партидни за работниците (1940–1947).
Счетоводни дневници (1938–1947).
Актове от извършени данъчни ревизии (1926–1947).
ФАБРИКА „СТРУГ“ – ВАРНА
Ф. 101К, 1 оп., 33 а.е., 1,2 л.м., 1932–1949 г.
Създадена през 1928 г. с предмет на дейност производство на печки и други метални изделия. Собственик на фабриката е Вахан Енгебаров. След 1937 г.
открива представителство в София. Национализирана през 1947 г., включена в
състава на ДИП „Вулкан“ – Варна. Вж. и Ф. 69.

Окръжни от МИЗ (1947).
Книги за: инвентарите и балансите (1947–1948), производството (1940–
1944, 1947), изразходваните средства за производство (1942–1947), фабрич
ните стоки (1939–1940, 1946–1949), суровините и материалите (1940–1947),
общите разходи (1940–1946), дебиторите и кредиторите (1941–1947).
Книги: главни (1937–1942), касови (1935–1946), ревизионни (1939–
1946), партидни за работниците (1932–1935, 1938–1941) и възнагражденията
(1937).
„ЛОРМ“, ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНО АД – ВАРНА
Ф. 129К, 3 оп., 205 а.е., 5,7 л.м., 1925–1948 г.
Основано през 1920 г. като Търговско-индустриално събирателно дружес
тво „Лорм“ с предмет на дейност производство и търговия с метален обков,
домашни потреби и други метални изделия. През 1941 г. се преобразува в АД.
Национализирано през 1947 г., влиза в състава на ДИП „Вулкан“ – Варна. Вж. и
Ф. 69.

Устав (1941).
Протоколи и сведения за дружеството при преобразуването му в АД
(1941).
Окръжни на клоновия и родовия съюзи на металната индустрия и на
Варненското индустриално сдружение по дейността (1940–1947).
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Закони и наредби за металната индустрия (1937–1948).
Протоколи от заседания на: УС (1925–1947), ПС (1941–1947).
Протоколи и обяснителни записки за разширение на фабриката, инста
лиране на нови машини, закупуване на място за строеж на ново здание и
технически планове на фабриката (1937–1947).
Удостоверения и разрешителни за продажба на произведените стоки
(1941–1945).
Годишни статистически сведения (1938–1947) и партидни книги за про
изводството (1940–1947).
Проектоплан за производството през 1948 г. (1948).
Счетоводни баланси (1938–1947) и дневници (1936–1947).
Книги: главни (1940–1947), партидни за работниците (1935–1945).
Преписки по уволнение на работници, изплащане осигуровки и мобили
зация (1938–1948).
ПЪРВО БЪЛГАРСКО АД ЗА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, МЕТАЛНА И
ЕМАЙЛНА ИНДУСТРИЯ „РАБОТНИК“ – ВАРНА
Ф. 42К, 1 оп., 19 а.е., 0,15 л.м., 1921–1949 г.
Основано през 1921 г. с предмет на дейност производство на детски играчки, украшения и други метални и емайлирани изделия. Ликвидирано през 1949 г.

Протоколи от заседания на УС (1921–1939) и ПС (1922–1923).
Книга за произведената и продадена продукция (1922).
Преписки с фирми за пласмент на готови стоки (1921–1926).
Годишен счетоводен баланс (1922).
Книги: главна (1922), счетоводни приходо-разходни (1921–1949), пар
тидни (1921–1925).
АД „ПРЕСМЕТАЛ“ – ВАРНА
Ф. 455К, 2 оп., 16 а.е., 0,3 л.м., 1938–1948 г.
Създадено през 1938 г. Произвежда пресовани метални и бакелитови изделия. През 1947 г. е национализирано и се влива в АД „Първа българска фабрика за
производство на метални копчета“ – Варна. Вж. и Ф. 454К.

Книги: главни (1938–1947), за инвентарите и балансите (1938–1947).
Дневници за оборота (1938–1947).
Ведомости за заплати (1939–1948).
Нарочен баланс (1947).
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АД „ПЪРВА БЪЛГАРСКА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
МЕТАЛНИ КОПЧЕТА“ – ВАРНА
Ф. 454К, 1 оп., 11 а.е., 0,1 л.м., 1937–1947 г.
Създадено през 1932 г. за производство на метални копчета. През 1947 г. е
национализирано. Вж. и Ф. 455К.

Книги: главни (1940–1947), инвентарна (1937–1947).
Дневници за оборота (1940–1946).
Нарочен баланс (1947).
МЕТАЛО-ТЕХНИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – ВАРНА
Ф. 242К, 1 оп., 15 а.е., 0,4 л.м., 1932–1947 г.
Създадена през 1932 г. Произвежда метални изделия. През 1947 г. се слива с
останалите потребителни и занаятчийски кооперации за общи доставки.

Протоколи от: заседания на УС (1932–1945), КС (1934–1945), общи
събрания (1932–1947).
Годишни статистически отчети за дейността (1933–1944).
Преписки с банки и частни фирми (1937–1941).
Книги за инвентарите и балансите (1933–1947) и дяловия капитал (1936–
1946).
Ревизионни актове (1934–1945).
ООД „КОРОНА“ – ВАРНА
Ф. 130К, 1 оп., 29 а.е., 0,5 л.м., 1937–1948 г.
Създадено през 1937 г. като АД. През 1943 г. се преобразува в ООД. Произвежда и търгува с дребни метални изделия. През 1947 г. е национализирано.

Устав (б.д.) и акции (б.д.) на дружеството.
Протоколи и материалите към тях от: общи годишни събрания (1939–
1945), заседания на УС (1943–1946) и ПС (1939).
Преписка с МТПТ, БНБ, Клоновия съюз на металната индустрия и Вар
ненското градско общинско управление за снабдяването със суровини и ма
териали (1937–1946).
Декларации и сведения за изпълнението на производствените планове
по тримесечия (1946–1947), доставката на машини от Германия (1938–1941).
Баланси (1938–1944).
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Книги: главни (1937–1947), инвентарни (1938–1947), партидни (1937–
1947), за суровите и спомагателните материали (1943–1948), ревизионна за
извършени ревизии от инспекцията по труда (1942–1948).
Дневници за оборота (1939–1948).
Сведения за броя на работниците (1941–1948).
ХИ М ИЧЕ С К А ПРОМ ИШ ЛЕ НОС Т
„АМОНАЛ“ АД ЗА ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ С ХИМИКАЛИ И
МИНЕРАЛИ – ВАРНА
Ф. 119К, 2 оп., 27 а.е., 0,7 л.м., 1927–1948 г.
Основано през 1928 г. със седалище в София и фабрика във Варна. Развива
дейността си като представителство на голямата индустриална група „Монтекатини“ – Милано (Италия). Предметът му на дейност е представителство,
производство и търговия с взривни вещества и химикали. През 1947 г. е национализирано и се влиза в състава на ДИП „Васил Левски“ – Варна.

Окръжни и преписки с Клоновия съюз на химическата индустрия (1947).
Протоколи от: заседания на УС (1942–1947), общи годишни събрания
(1942–1947).
Книга за акционерите (1943–1947).
Пълномощни на членове на УС за представляване на фирмата (1927–
1943).
Протоколи и разрешителни за производство на взривни вещества (1928–
1942).
Протоколи и заявления по техническата безопасност (1928–1934).
Преписки с банки по кредитиране (1945).
Доклади за извършени проверки по Закона за военновременните печал
би и данъка върху приходите (1947).
Сведения до МИЗ за производството (1945–1947).
Дневници за оборота (1936–1948).
Счетоводни баланси (1943–1946).
Инвентарни балансови книги с данни за капитала, машините и съоръже
нията, дивиденти и тантиеми (1928–1942).
ООД „ДРОБИНКА“ – ВАРНА
Ф. 120К, 2 оп., 8 а.е., 0,3 л.м., 1931–1947 г.
Създадено през 1924 г. Първоначално произвежда ловни сачми. През 1930 г.
преустройва дейността си и започва производство на оловен миниум, оловна глеч
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и цинквайс. През 1947 г. е национализирано и влиза в състава на ДИП „Васил Левски“ – Варна. Вж. и Ф. 274.

Книги: главни (1938–1947), партидни (1931–1947), инвентарни (1943–
1947).
Счетоводни дневници (1938–1947).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАТЕЙ НЕДКОВ“ – ВАРНА
Ф. 647К, 2 оп., 31 а.е., 0,47 л.м., 1930–1949 г.
Създадено през 1908 г. като Еднолична фирма „Матей Недков“ – Варна, с
предмет на дейност боядисване и химическо чистене на дрехи и прежди и търговия с бои, прежди и дрехи. През 1930 г. се преобразува в Събирателно дружество
„Матей Недков“ – Варна. През 1947 г. е национализирано.

Доклади за дейността на индустриалното съсловие при Варненския град
ски общински съвет (1934–1941).
Протоколи, планове и чертежи за строежа и разширяването на сградата
на дружеството (1930–1945).
Статистически сведения (1932–1945).
Преписки с български и чужди фирми по търговски и производствени
въпроси (1930–1932, 1938–1945).
Рецепти за химическо чистене (1939).
Книги: главни (1941–1947), за инвентарите и балансите (1930–1947).
Дневници за оборота (1936–1949).
Протоколи, описи и оценки за национализацията на дружеството (1947–
1949).
Протоколи от съвместни заседания на профкомитета и собственика на
дружеството (1947).
Снимка на сградата на дружеството (1933).
АД „ПАРФЮМЕРИЙНА ФАБРИКА „ТОКАЛОН“ – ВАРНА
Ф. 655К, 1 оп., 28 а.е., 0,55 л.м., 1930–1948 г.
Създадено през 1930 г. Произвежда и търгува с парфюмерийни изделия. За
периода 1931–1942 г. седалището му е в Париж. Прекратява дейността си през
1947 г.

Книги: главни (1935–1947), за инвентарите и балансите (1932–1948), за
акционерите (1943–1945).
Дневници: счетоводни (1930–1947), за оборота (1936–1947).
78

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

АКЦИОНЕРНО МИННО ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО
„КАОЛИН“ – ВАРНА
Ф. 653К, 1 оп., 198 а.е., 2,2 л.м., 1923–1948 г.
Създадено през 1923 г. Експлоатира минни кариери и обработва каолин,
кварцов пясък и глина. През 1947 г. е национализирано.

Учредителна преписка (1923).
Книга за акционерите (1944–1946).
Привременни разписки и удостоверения за притежаване на акции (1923–
1926, 1944–1947).
Заповеди на управителя за дейността на дружеството (1946–1948).
Протоколи от заседания на УС (1923–1937).
Изложение за дейността на дружеството за периода 1923–1927 г. (1928).
Годишни: отчети и баланси за дейността за периода 1925–1946 г. (1926–
1947), статистически сведения за дейността на дружеството (1931, 1935,
1938, 1940–1946).
Преписка с МТПТ за осигуряване на запазени периметри и минни кон
цесии (1923–1943).
Описание на геологията на Варна и минните обекти на дружеството и
изложения за открити находища на каменни въглища (1930–1937).
Заявление, преписки и ситуационен план за строежа на дековилната жп
линия Каспичан – Божидар (1933–1935).
Протоколи от извършени анализи на каолин (1935–1939).
Преписки със: сродни предприятия за участието на дружеството в мос
трените панаири във Варна и Пловдив (1934–1937), Инспекцията по труда –
Варна за заплащането и осигуряването на работниците (1936–1943), Съюза
на минната индустрия и проектоплан за производството през 1947 г. (1947),
чужди фирми за доставката на каолин (1923–1947).
Колективни трудови договори (1938–1945).
Декларации за износ на каолин (1941–1947).
Книги: главни (1923–1947), инвентарни (1924–1947), партидни (1923–
1933), за производството (1936–1946), общите и управленските разходи
(1928–1945).
Списък на недвижимите имоти на дружеството (1942).
Нарочен баланс при национализацията (1947).
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ФАБРИКА „ЛЕВИ И СИЕ“ – ВАРНА
Ф. 456К, 2 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1938–1947 г.
Създадена през 1933 г. Регистрирана е с определение № 1476 на Варненския
областен съд от 9 май 1933 г. Произвежда копчета от изкуствени материали.
Национализирана през 1947 г.

Книги: главна (1940–1947), инвентарна (1939–1947).
Дневници за оборота (1938–1947).
Нарочен баланс при национализацията (1947).
Т Е К С Т И Л Н А ПРОМ ИШ ЛЕ НОСТ
АД „БЪЛГАРСКИ ТРИКОЛЬОР“ – ВАРНА
Ф. 840К, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1929–1947 г.
Създадено през 1929 г. Произвежда пасмантерийни артикули и рибарски
мрежи. През 1951 г. е национализирано и уедрено към ДИП „Жечка Карамфилова“ – Варна. Вж. и Ф. 953.

Протоколи от заседания на УС (1929–1947).
Писма от МТПТ и Главна дирекция по цените за производствената дей
ност (1943–1947).
Справки за произведени бинтове (1946).
Удостоверения от Клоновия съюз на българската памучна индустрия за
извършване на производствена дейност (1941–1947).
Ценоразписи и калкулационни изчисления (1933).
АД „ТЕКСТИЛ“ – ВАРНА
Ф. 21К, 2 оп., 192 а.е., 2,5 л.м., 1902–1947 г.
Основано през 1909 г. като Парна бояджийска фабрика по силата на Закона
за насърчаване на местната промишленост и търговия. Собственост е на Асен
Николов. По време на ПСВ се трансформира в кожарско предприятие и снабдява
българската войска с кожени изделия. През 1918 г. предприятието се преобразува в АД и закупува фабриката за памучни прежди на Георги Хаджидечев. Получава концесията за производство на памучни прежди и платове съгласно Закона
за признаване на индустриална концесия за производство на памучни прежди на
АД „Текстил“ – Варна. Производството се разширява, откриват се предачен,
тъкачен и бояджийски цех и електроцентрала. Прекратява дейността си на 1
май 1945 г.
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Устав (1918).
Писма от МТЗ за даване на концесия за откриване на фабрика за па
мучни платове на братя Хаджидечеви (1902) и МТПТ за прехвърляне на
концесията от лицето Георги Хаджидечев на „Георги Хаджидечев и синове“
(1918–1919).
Книга за акционерите (1943–1947).
Лични документи на Асен Николов (1907).
Протоколни книги от заседания на УС (1939–1944) и ПС (1935–1947).
Планове на сгради и скици на парцели, собственост на дружеството
(1915–1944) и преписки с висшестоящи органи за строителството, узаконя
ването и разширяването на фабриката (1932–1939).
Работни чертежи на машини и съоръжения (1922–1929).
Писма от МТПТ за ползване на облаги съгласно Закона за насърчаване
на индустрията (1919–1925).
Свидетелства за регистриране на марки (1925–1930), патенти за произ
водство на електрическа енергия (1941–1944) и дипломи от участие в излож
би и панаири (1934–1940).
Преписки с Клоновия съюз на българската памучна индустрия и околийс
ки комисари по снабдяването и за производството и пласмента на готовата
продукция (1941–1944).
Годишен отчет за 1935 г. (1936) и сведения за индустриалното производ
ство за 1938 и 1944 г. (1939–1945).
Книги: главни и инвентарни (1932, 1942–1946), за производството
(1936–1945).
Списъци и сведения за работниците (1926–1945).
Снимки на сградите на фабриката, машини и съоръжения и от живота на
работниците (б.д.).
ФАБРИКА ЗА ПАМУЧНИ ПРЕЖДИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА
Ф. 7К, 1 оп., 347 а.е., 8,5 л.м., 1925–1951 г.
През 1925 г. във Варна се учредява АД за памучни прежди „Цар Борис“ с цел
да основава и експлоатира акционерни предприятия, фабрики и работилници за
обработване и преработване на памучни материали и да търгува с тях. Основните капитали на дружеството са собственост на италиански граждани, сред
които е Жак Сузин. Впоследствие закупува Първо българско анонимно привилегировано дружество „Принц Борис“, фабрика за памучни прежди, собственост на
английска компания. Дружеството се ползва от Закона за насърчаване на местната промишленост и търговия. Съгласно ЗЗН, през 1942 г. капиталите на акционерите от еврейски произход се конфискуват и държавата става собственик
на предприятието, което въпреки това запазва акционерната си форма. След
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1944 г. за известно време ръководители на фабриката са отново предишните
акционери. През 1945 г. се преименува на Фабрика за памучни прежди „Христо
Ботев“ АД – Варна. През 1947 г. е национализирана.

Устав на АД за памучни прежди „Цар Борис“ (1934).
Договор между английска компания и Жак Сузин за продажбата на Пър
вото българско анонимно привилегировано дружество за памучни прежди
„Принц Борис“ (1925).
Съдебно дело срещу АД за памучни прежди „Цар Борис“ за укриване на
действителната сума при покупката на фабриката за памучни прежди (1940).
Книги на акционерите (1944–1951).
Свидетелства за ползването на облагите от Закона за насърчаване на
местната индустрия (1929–1936).
Отчети от общи годишни (1926–1947) и извънредни (1940–1945) събра
ния.
Протоколи от заседания на: УС (1931–1934, 1941–1947), ПС (1926–
1947), ИК на дружеството (1941–1942).
Архитектурно-строителни планове на сгради на фабриката (1929–1940).
Патенти за произвеждане и боядисване на памучни прежди и производ
ство на електрическа енергия (1934–1940).
Преписки с БНБ, МТПТ и АД „Български предачници“ – София за оси
гуряване на необходимите контингенти по клиринговите спогодби на държа
вата с други страни и вноса на памук за преработка (1934–1942).
Партидни книги за: суровите и спомагателните материали (1934–1940);
готовите стоки (1930–1940); клиентите (1925–1940), регистри за постъпле
нията от чуждестранен суров памук (1936–1939).
Протоколи от производствени съвещания (1946–1947).
Сведения за произведени и продадени стоки (1930–1947).
Диаграми за производството, работната сила и надниците (1934–1938).
Преписки с Клоновия съюз на българската памучна индустрия за раз
пределението на сурови и спомагателни материали, изпълнение на наряди
от памучни прежди, определяне на цени на готовата продукция и даване на
сведения за производството (1941–1946), с фирми за пласмент на готовата
продукция (1930–1941).
Книги: главни (1930–1947), инвентарни (1925–1934).
АД „КИРИЛ“ – ВАРНА
Ф. 102К, 1 оп., 103 а.е., 1,25 л.м., 1909–1950 г.
Създадено през 1909 г. с наименование АД за ютени изделия „Фабрика Кирил“ и седалище в с. Река Девня (Девня). През 1914 г. построява нова сграда и
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се премества във Варна. Преименува се на АД „Кирил“ – Варна. Предметът му
на дейност е юто-конопено предачество и тъкачество, памуко-ленено и вълнено
тъкачество и изработване на килими и пътеки. Има клон и в Пловдив за производство на въжета. През 1947 г. е национализирано.

Устав (1942).
Протоколи от: заседания на УС (1939–1947), общи годишни събрания
(1909–1947).
Книга на акционерите (1945).
Доклад на УС за дейността (1942).
Окръжни и бюлетини на клоновите съюзи на вълненотекстилната и
памучната индустрия за определяне на цените на стоките, разпределяне на
суровите и спомагателните материали и изпълнение на възложените наряди
(1946–1947).
Дневни сведения за производството (1942–1947).
Кореспонденция с Контролното бюро на българските конопени и ютени
фабрики и склада на фабрика „Кирил“ в София за снабдяването със сурови
материали и пласмента на готовата продукция (1944–1947).
Годишни баланси (1941–1945).
Книги: главни (1909–1947); партидни за доставчиците (1944–1945), об
щите разходи (1925–1947), получените материали (1937–1945); за готовата
продукция (1931–1945).
Дневници за оборота (1910–1914, 1928, 1933–1950).
Кореспонденция с финансови учреждения за отпускане на заеми (1946)
и определяне на данъчните облагания на дружеството (1946).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БРАТЯ ЦАНКОВИ“ – ВАРНА
Ф. 28К, 2 оп., 32 а.е., 0,38 л.м., 1925–1947 г.
Създадено през 1925 г. с наименование „Братя Цанкови & В. Кисьов“. Произвежда конопени конци и въжета от коноп и манила. През 1938 г. става собственост само на братя Цанкови и променя наименованието си на Събирателно
дружество „Братя Цанкови“. През 1947 г. е национализирано. Вж. и Ф. 475.

Книги: главни (1941–1947), инвентарни (1933–1935, 1938–1947), пар
тидни (1942–1946).
Дневник за оборота (1941–1947).
Преписки с висшестоящи органи и сродни предприятия за разширява
нето на старото и построяването на ново помещение за производствени цели
(1935–1942), доставката на суровини и материали (1942–1947).
Ведомости за заплати на работниците (1925–1945).
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ВЪЖАРСКА ФАБРИКА „СТЕФАН В. КИСЬОВ“ – ВАРНА
Ф. 29К, 2 оп., 25 а.е., 0,3 л.м., 1938–1947 г.
Създадена през 1938 г. като Събирателно дружество „Стефан Кисьов и
Атанас Георгиев“. Произвежда и търгува с конопени изделия. През 1942 г. преминава в собственост само на Стефан Кисьов с името въжарска фабрика „Стефан В. Кисьов“. През 1947 г. е национализирана. Вж. и Ф. 475.

Книги: инвентарна (1938–1947), главни (1938, 1940–1942, 1944–1946),
партидни (1941–1942).
Дневници за оборота (1938–1940).
Кореспонденция с МТПТ и АД „Кирил“ – Варна за доставката на суро
вини и материали (1941–1943), с Варненската търговско-индустриална кама
ра по производствени въпроси (1939–1943).
АД „ЛЕН“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 196К, 1 оп., 17 а.е., 0,5 л.м., 1936–1948 г.
Създадено през 1926 г. Произвежда ленени и памуко-ленени тъкани. През
1947 г. е национализирано.

Книги: главни (1940–1948); за: изразходваните материали в производ
ството (1941–1948), фабричните разходи (1940–1947), произведените арти
кули (1948), доставчиците, дебиторите и кредиторите (1948).
Регистър за вземанията (1936–1948).
КОПРИНЕНА ФАБРИКА „ТРАКИЯ“ – ВАРНА
Ф. 128К, 1 оп., 17 а.е., 0,5 л.м., 1941–1948 г.
Създадена през 1926 г. Първоначално произвежда копринени конци и ибришими, а през 1946 г. се открива тъкачен отдел за копринени платове. През 1947 г. е
национализирана.

Окръжни от клоновите съюзи на копринената и памучната индустрия за
производствената дейност (1945–1947).
Книги: главна (1945–1946), за продажбите (1946–1948).
Преписки с: МТПТ и МИЗ за възлагане и изпълнение на наряди по произ
водствената дейност (1943–1948), банки по финансови въпроси (1945–1947),
фирми и частни лица за доставка на суровини и материали (1942–1947).
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Месечни декларации за производството, движението на суровите и спо
магателните материали, работническия, административния и техническия
персонал (1942–1947).
Сведения за данъка върху оборота (1942–1947).
АД „СОКОЛ“ – ИНДУСТРИЯ, ТЪРГОВИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ВАРНА
Ф. 23К, 3 оп., 52 а.е., 0,7 л.м., 1922–1948 г.
Създадено през 1922 г. с наименование Парна бояджийска фабрика „Сокол“ – Варна. Първоначално се занимава с боядисване на памучни прежди и тяхната продажба. През 1941 г. се преобразува в АД и основната му дейност става
търговската. През 1947 г. е национализирано.

Устав (1941).
Протоколи от: общи годишни събрания (1923–1947), заседания на УС
(1922–1944) и ПС (1922–1947).
Протокол за национализиране на дружеството (1947).
Годишни: отчети и сведения за производствената и търговската дейност
(1929–1948), баланс (1944).
Книги: главна (1942–1946), за инвентара и баланса (1938–1946), сурови
те и спомагателните материали (1944–1947).
Ведомости за заплати на работниците и служителите (1945–1948).
ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНО АД „БАЛКАН“ – ВАРНА
Ф. 204К, 1 оп., 5 а.е., 0,08 л.м., 1936–1947 г.
Създадено през 1936 г. Произвежда и търгува с текстилни изделия. Занимава с експлоатацията и на хотели и вили. През 1947 г. е национализирано.

Книги: на акционерите (1944–1947), главна (1938–1945), инвентарна
(1936–1947).
Протоколи от заседания на УС и КС (1936–1946).
Окръжни от Варненското индустриално сдружение за дейността на дру
жеството (1942).
ГРУПОВ ФОНД „ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ – ВАРНА
Ф. 697К, 1 оп., 23 а.е., 0,35 л.м., 1924–1948 г.
Включени са документите на национализираните през 1947 г. дружества и
фабрики: АД „Български кораб“ – Варна, АД „Вандре“ – Варна; Индустриално
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АД „Янко Зантопулов“ – Варна; Текстилни фабрики „Каракунев & сие“ – Варна;
„Пилософ & сие“ – Варна; „Пилософ, Каракунев & сие“ – Варна; „Пилософ и
Каракунев“ – Варна; „Ковачев & сие“ – Варна, „Пилософ и Ковачев“ – Варна;
Фабрика за растителни масла „Любомир Генов“ – Варна; Кооперация „Съгласие“ – Варна.

Рейсови бюлетини на кораби за превозените стоки, получените доходи и
направените разходи на АД „Български кораб“ – Варна (1943).
Ревизионен акт на „Пилософ и Ковачев“ – Варна (1946); Ревизионни
листове от общи ревизии на АД „Български кораб“ – Варна (1944–1948), на
„Ковачев & сие“ – Варна (1944–1947).
Партидна книга на АД „Вандре“ – Варна (1942–1945).
Книга за търговските разходи на АД „Вандре“ – Варна (1942–1945).
Стокови книги на АД „Вандре“ – Варна (1942–1945), на фабрика за рас
тителни масла „Любомир Генов“ – Варна (1946–1947), за инвентарите и ба
лансите на Индустриално АД „Янко Зантопулов“ – Варна (1942–1947), на
Текстилни фабрики „Каракунев & сие“ – Варна (1937–1938).
Чертежи на сградите на фабриките на Текстилни фабрики „Каракунев &
сие“ – Варна (1929–1934), преписка за инсталиране на машини на „Пилософ
& сие“ – Варна (1933–1939).
Главни книги на „Пилософ и Каракунев“ – Варна (1940), на Кооперация
„Съгласие“ – Варна (1924–1925) и инвентарна книга на „Ковачев & сие“ –
Варна (1945).
Колективен трудов договор между Родовия съюз на българската памуч
на индустрия и Първи групов професионален съюз на текстилните работни
ци в България и „Пилософ, Каракунев & сие“ – Варна (1938).
Ведомости за заплати на работниците на „Пилософ и Каракунев“ – Вар
на (1937–1939), на „Пилософ, Каракунев & сие“ – Варна (1939).
ХР А НИ Т Е Л НО- В К У СОВА ПРО МИШ ЛЕ НОСТ
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ
„БЕЛЕНСКИ ДИМЯТ“ – с. БЯЛА
Ф. 835К, 1 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1937–1942 г.
Създадена през 1936 г. Отглежда лозови насаждения, произвежда и търгува
с алкохолни напитки. През 1942 г. се обединява с Кооперация „Димят“ – Варна и
прекратява самостоятелната си дейност. Вж. и Ф. 199.

Протоколи от заседания на: УС (1937–1942), представители на коопера
циите „Беленски димят“ и „Димят“ – Варна с решение за сливането им (1941).
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Списъци на членовете (1941).
Писмо от председателя и молби от членовете по сливането на коопера
циите „Беленски димят“ и „Димят“ – Варна (1941–1942).
Годишни счетоводни отчети (1941–1942).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „БОЛЯРИН“ – ВАРНА
Ф. 118К, 3 оп., 73 а.е., 1,6 л.м., 1928–1948 г.
Създадена през 1926 г. Произвежда и търгува с консерви от плодове, зеленчуци и риба. Национализирана през 1947 г.

Окръжни от Клоновия съюз на консервната индустрия и Централна
та кооперация на консервопроизводителите за производствената дейност
(1940–1947).
Преписки с: висшестоящи ведомства за производствената дейност
(1947), фирми за снабдяването със суровини и материали и пласмента на го
товата продукция (1938–1946), банки по финансови въпроси (1938–1945).
Книги: главни (1938, 1943–1947), инвентарна (1930–1939), за баланса
(1940–1948), производството (1940, 1942–1947), дебиторите и кредиторите
(1939–1947).
Дневници за оборота (1939–1948).
Преписки с МТПТ за гражданската мобилизация на работници (1939–
1941).
ФАБРИКА ЗА КОНСЕРВИ И ДЕЛИКАТЕСИ
„БРАТЯ КИРЯКОВИ“ – ВАРНА
Ф. 117К, 3 оп., 47 а.е., 0,9 л.м., 1937–1948 г.
Създадена през 1914 г. Първата фабрика за производство на рибни консерви
в България. Национализирана през 1947 г.

Кореспонденция с МИЗ и Областната стопанска камара – Варна за стро
ежа на производствени помещения и доставката на въглища (1947).
Производствени планове и декларации за тяхното изпълнение (1947).
Дневници (1937, 1940–1945) и годишни статистически сведения за дей
ността на фабриката (1941–1946).
Преписки със сродни предприятия за доставката на суровини и матери
али и изпълнението на поръчки (1946–1947).
Дневници за общите разходи (1939–1940, 1945–1948) и оборота (1938–
1948).
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Книги: за клиентите (1941), главни (1941–1942, 1944–1948), партидни
(1941–1942, 1944–1946), касови (1940, 1942–1947), за суровите и полуобра
ботените материали (1941–1943, 1945–1947).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „МАКЕДОНКА“ – ВАРНА
Ф. 116К, 1 оп., 8 а.е., 0,2 л.м., 1938–1948 г.
Създадена през 1937 г. Произвежда плодови, зеленчукови, рибни и месни консерви. Национализирана през 1947 г.

Годишни сведения за производствената дейност (1947–1948).
Книги: главни книги (1945–1946), за продажбите (1945), общите разходи
(1938–1947), дебиторите и кредиторите (1947).
Дневник за оборота (1946–1948).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА –
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СРАЦИМИР“ – ВАРНА
Ф. 114К, 2 оп., 21 а.е., 0,5 л.м., 1944–1948 г.
Създадена през 1944 г. Произвежда плодови, зеленчукови, месни и рибни консерви. Национализирана през 1947 г.

Преписка с висшестоящи органи за узаконяването на дейността на кон
сервната фабрика и утвърждаването на строителните планове на сградата
(1944–1946).
Окръжни на Клоновия съюз на консервната индустрия за планиране на
производството (1947).
Преписки със сродни предприятия за доставянето на материали и инвен
тар за производствената дейност и изпълнението на поръчките (1944–1947).
Писма от МТПТ по производството на нарядни стоки (1944–1947).
Книги: главна (1945–1946), инвентарна (1944–1948), партидна (1944–
1945), разходна (1944–1947).
Дневници за данък върху оборота (1944–1948).
Тримесечни сведения за отработените и неотработените надници и за
броя на работниците (1947).
ФАБРИКА ЗА КОНСЕРВИ „ЧЕРНО МОРЕ“ – ВАРНА
Ф. 115К, 3 оп., 42 а.е., 0,9 л.м., 1923–1948 г.
Създадена през 1921 г. Произвежда плодови, зеленчукови, месни и рибни консерви. Национализирана през 1947 г.
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Окръжни от Главния съюз на консервната индустрия и Централната ко
операция на консервопроизводителите по дейността (1939–1947).
Годишни: отчети (1929–1934), статистическо сведение за дейността на
фабриката (1938).
Сведения-декларации за производството (1945–1947).
Преписки с фирми за изпълнение на поръчки (1942–1947).
Свидетелство от МТПТ за ползване на облаги съгласно Закона за насър
чаване на местната индустрия (1928).
Препис-извлечение от индустриално свидетелство за всички внесени без
мито материали (1935).
Регистър за производството (1931–1933).
Книги: главни (1931–1948), ревизионни (1924–1947), инвентарни (1923–
1931), партидни (1931–1934, 1943–1944), за произведените и продадените
стоки (1931–1937), дебиторите и кредиторите (1944–1947).
Преписки с Инспекцията по труда относно трудовите норми (1943–
1947) и МВ за мобилизационни назначения на служители в предприятието
(1938–1945).
АД ЗА КОНСЕРВНА ИНДУСТРИЯ „ЯНИ КИРЯКОВ“ – ВАРНА
Ф. 113К, 3 оп., 35 а.е., 0,6 л.м., 1941–1949 г.
Създадено през 1941 г. Притежава фабрика в Балчик и право да открива клонове в страната и чужбина. Предметът му на дейност е производство и търговия с рибни, месни, зеленчукови и плодови консерви. Национализирано през 1947 г.

Устав (1941).
Протоколи: учредителен и от общи годишни събрания (1941–1946).
Окръжни от Клоновия съюз на консервната индустрия по дейността
(1944–1947).
Протоколи от изследвания на готовата продукция (1945–1947).
Преписки с МТПТ за снабдяването със суровини и материали и плас
мента на готовата продукция (1946–1947).
Декларации за движението на суровите материали, готовата продукция,
горивните и смазочните материали и електрическата енергия (1945–1947).
Книги: главни (1941–1948), инвентарни (1941–1949), партидни (1941–
1947), за производството (1946), дебиторите и кредиторите (1945–1947).
Преписка с ББК – София по финансови въпроси (1947).
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„РАМОНА“ ООД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ – ВАРНА
Ф. 123К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1942–1947 г.
Създадено през 1925 г. като маслобойна „Слънчоглед“, собственост на немския евреин М. Найфелд. През 1944 г. се преобразува в „Рамона“ ООД за производство и пласмент на хранителни продукти. Произвежда и търгува с рафинирани растителни масла от слънчоглед и безир от ленено семе. Национализирано
през 1947 г.

Преписка за създаването на дружеството и взаимоотношенията между
съдружниците (1943–1946).
Окръжни от Клоновия съюз на масларите по дейността (1945–1946).
Книги: главна (1944–1947), партидна (1944–1947), инвентарна (1945–
1947).
Преписка със сродни предприятия за доставка на сурови материали и
пласмент на готовата продукция (1943–1946).
Сведения за данъка върху оборота (1942–1946).
Проекти за въвеждане на трудови норми (1944–1947).
„СТЕФАН ДОНЕВ И СИНОВЕ“ ФАБРИКА И РАФИНЕРИЯ ЗА
РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, ГРЕС И САПУН – ВАРНА
Ф. 124К, 2 оп., 29 а.е., 0,55 л.м., 1940–1947 г.
Създадена през 1918 г. Преработва маслодайни семена и произвежда растителни масла, грес и сапун. Национализирана през 1948 г.

Преписки със сродни предприятия за доставка на машини и съоръжения
(1940–1947).
Книги: главни (1940–1947), магазинни (1940–1947), инвентарни (1940–
1947), ревизионни (1942, 1944–1946), партидни (1940–1946); за: работници
те и служителите, суровите и спомагателните материали и за производството
(1940–1947), месечните баланси (1945–1947).
Дневник за оборота (1940–1947).
„БРАТЯ ТОДОР МОНЕВИ И СИЕ“ ФАБРИКА ЗА РАСТИТЕЛНИ
МАСЛА И РАФИНЕРИЯ – ВАРНА
Ф. 125К, 1 оп., 5 а.е., 0,12 л.м., 1939–1949 г.
Създадена през 1936 г. Произвежда растителни масла от слънчогледово
семе. Национализирана през 1947 г.
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Годишни статистически отчети за дейността на фабриката (1935–1947).
Книги: главни (1939–1942), партидна (1940–1947), за суровите и полу
обработените материали (1941–1949).
АД ЗА ТЕСТЕНА ИНДУСТРИЯ – ВАРНА
Ф. 132К, 2 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1926–1948 г.
Създадено през 1923 г. Произвежда и пласира тестени изделия. Национализирано през 1947 г.

Книги: главни (1926–1947), за дебиторите и кредиторите (1926–1938).
Дневници за оборота (1936–1948).
МЕЛНИЦА „ДИМИТЪР РАЛЧЕВ“ – ВАРНА
Ф. 221К, 1 оп., 23 а.е., 0,8 л.м., 1938–1947 г.
Създадена през 1942 г. Произвежда всички видове брашна и трици. Национализирана през 1947 г.

Документи за строежа на мелницата (1938).
Книги: инвентарна (1942–1947), главни (1942–1947), партидни (1942–
1947), касови (1942, 1947).
МЕЛНИЦА „НИКОЛА ПОПОВ И СИН“
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – с. РЕКА ДЕВНЯ
Ф. 222К, 1 оп., 8 а.е., 0,3 л.м., 1910–1948 г.
Създадена през 1910 г. Произвежда всички видове брашна и трици. Национализирана през 1947 г.

Книги: инвентарни (1910–1946), партидна (1941–1947), касова (1946–
1948).
МЕЛНИЦА „АЛЕКСАНДЪР ЛЮЦКАНОВ И СИЕ“ –
с. РЕКА ДЕВНЯ
Ф. 223К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1943–1949 г.
Създадена през 1943 г. Произвежда всички видове брашна и трици. Национализирана през 1947 г.

Книги: главна (1945–1947), инвентарна (1943–1947), касова (1943–
1949).
91

Архивни справочници

ПИТИЕПРОДАВСКА СОДОЛИМОНАДЕНА
КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – ВАРНА
Ф. 203К, 1 оп., 32 а.е., 0,35 л.м., 1927–1947 г.
Създадена през 1927 г. Произвежда и пласира сода, лимонада и други безалкохолни напитки. Национализирана през 1947 г.

Учредителен протокол (1927).
Устав (1928) и преписка с висшестоящи органи за неговото изменение
(1947).
Книга за членовете на кооперацията (1927–1947).
Правилник за вътрешния ред (1927).
Протоколи от: общи събрания (1928–1933, 1939–1947), заседания на УС
(1928–1947) и КС (1928–1947).
Отчети за дейността на кооперацията (1939–1947).
Протоколи, доклади и резолюции от конференции на питиепродавските
содолимонадени кооперации в страната (1934–1947).
Договори с други кооперации и дружества и протоколи за съвместна
дейност (1935–1947).
Книги: инвентарна (1933–1945), за балансите (1933–1947), дивидентите
(1937–1943) и фондовете (1933–1945).
Правилник за уреждане на отношенията между профкомитета и индус
триалците (1946).
ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА „МОМИЧЕ“ – ВАРНА
Ф. 111К, 1 оп., 104 а.е., 2,4 л.м., 1919–1948 г.
Създадена през 1885 г. от Коста Авгериниди. Преработва и търгува с тютюневи изделия. Национализирана през 1948 г.

Годишни отчети и статистически сведения за производството (1928–
1946).
Протоколи от: производствени съвещания (1947–1948), производствени
и финансови ревизии (1925–1935).
Преписка с: Варненската градска община за внасяне на общински налог
върху стойността на тютюневите изделия (1946), местни и чужди фирми за
закупуване на машини и съоръжения за фабриката (1937–1941) и снабдява
нето със сурови материали (1941–1945), МВ за изработването на войнишки
цигари и за заплащането на цигарите за германските войници (1941–1944).
Месечни баланси (1919–1921, 1945–1947).
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Книги: инвентарна с данни за капитала на фабриката, машините, скла
довете, печалбите и работническите надници (1921–1939), партидни за над
ниците на работниците (1935–1945), за внесен необработен и изнесен об
работен тютюн (1942–1947), обработеното количество тютюн (1934–1936,
1943–1948), продажбите (1936–1937), купувачите (1934–1946).
АД „ГАЛАТА“ – ВАРНА
Ф. 22К, 4 оп., 70 а.е., 0,70 л.м., 1920–1949 г.
Създадено през 1907 г. Притежава земеделско стопанство, състоящо се от
ниви, лозя, гори, паркове и мелници в с. Микре, Ловешко и Сопот. Занимава се със
земеделско производство, търговия, банково дело, мелничарство, електрификация, консервиране чрез охлаждане на хранителни продукти, износ на животни,
мореплаване, внос и представителство в чужбина. Национализирано през 1947 г.

Книга за акционерите (1947).
Протоколи от заседания на УС (1930–1942, 1944–1946) и ПС (1925–
1943).
Доклади и материали от общи годишни събрания на акционерите (1934,
1941–1946).
Планове и скици на имотите на дружеството (1937–1942).
Годишни сведения за дейността на дружеството (1936–1941) и мелници
те (1937–1942).
Преписка с висшестоящи органи за узаконяване, планиране и електри
фикация на мелниците (1920–1943), управлението, стопанисването на иму
ществото и ликвидацията на дружеството (1945–1949).
Протоколи, доклади и актове от извършени финансови ревизии (1943–
1948).
Баланси: счетоводни (1944–1948), проверителни (1944–1946).
Книги: главна (1942), инвентарни (1940–1943).
Оборотни ведомости (1947).
Списък на движимите имоти на дружеството в с. Микре, Ловешко (1947).
ДИП „ДЪРЖАВНИ ХЛАДИЛНИЦИ“ – ВАРНА
Ф. 570К, 1 оп., 4 а.е., 0,08 л.м., 1937–1947 г.
Създадено през 1936 г. към МВРНЗ – Дирекция „Ветеринарно дело“. През
1948 г. към него се присъединява хладилен цех „Галата“ от ДТК „Първи май“.
Основната му дейност е съхранение на хранителни стоки при определени температури и производство на лед.
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Заповедни книги (1937–1947).
Счетоводен отчет (1941).
Преписки с банки по финансови въпроси (1941).
Списък на персонала (1942).
Удостоверения за внесени и изнесени стоки (1942).
ДР У Г И О Т Р А С Л И Н А ПРОМИШ ЛЕ НОС Т Т А
ДИЗЕЛОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА – ВАРНА
Ф. 644К, 1 оп., 34 а.е., 0,9 л.м., 1915–1943 г.
Построена през периода 1911–1913 г. и открита на 12 ян. 1914 г. Произвежда електрическа енергия за нуждите на Варна. През 1949 г. влиза в състава на
новообразуваното ДП „Електрически централи“ – Варна. Вж. и Ф. 468.

Дневни рапорти за произведена електрическа енергия (1915–1920,
1923–1943).
ТРУДОВО-ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТИЧА“ – с. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 352К, 1 оп., 15 а.е., 0,35 л.м., 1928–1943 г.
Създадено през 1922 г. с наименование „Гениш ада Лонгоза“. Добива и преработва дървен материал. През 1925 г. се преименува на Трудово горско стопанство „Тича“ – с. Долни Чифлик. Продължава дейността си и след 1944 г.

Окръжни и преписки с Управлението на трудовите войски и МВ по ор
ганизационни въпроси (1940–1943).
Годишни отчети за дейността (1938–1942).
Книги: главни (1935–1940), инвентарни (1932, 1939).
Счетоводни дневници (1937, 1941).
Оборотни ведомости (1940, 1942).
Протоколи от годишни комисии (1928–1929).
АД „РАЧО МИХАИЛОВ“ – ВАРНА
Ф. 252К, 1 оп., 25 а.е., 0,35 л.м., 1944–1947 г.
Създадено през 1944 г. Обработва кожи и произвежда кожени изделия. През
1947 г. е национализирано и преименувано на Държавна кожухарска фабрика
„Студогон“ – Варна.

Дневници на собственика по дейността (1946–1947).
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Годишен стопански план (1947).
Протоколи от оценки на качеството на продукцията (1946).
Книги: главни (1944–1947), ревизионни (1944–1947), партидни за запла
ти и надници (1945–1946), счетоводни сметки (1944–1947), за доставени и
закупени кожи (1944–1947).
Трудови норми (1946).
Преписки по кадрови въпроси (1945–1947).
Дневник за оборота (1944–1947).
„ПЪРВА БЪЛГАРСКА СТЪКЛАРСКА ФАБРИКА“ АД –
с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 44К, 2 оп., 74 а.е., 1,5 л.м., 1921–1947 г.
Създадено през 1910 г. като еднолично, а през 1922 г. се преобразува в АД. По
силата на ЗЗН през 1941 г. главните акционери на дружеството – евреи, са отстранени от него, а капиталите им са конфискувани от държавата. В началото
на 1945 г., по силата на Наредба-закон за отменяне на някои закони, бившите акционери отново са въведени във владение и поемат ръководството на фабриката.
Произвежда стъклени и порцеланови изделия. За суровина се използва местният
кварцов пясък, а за по-фини изделия се доставя каолин от Нови Пазар. Национализирано през 1947 г. Вж и Ф. 55.

Устав (1921).
Книги: за акционерите (1944–1947), главни (1939–1947), партидни
(1941–1947), за производството (1938–1947), поръчките и клиентите (1940–
1946).
Протоколи от заседания на ПС (1943–1944).
Преписка с ГНС – Варна за отпускане на място за разширение на фабри
ката (1947).
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ІV. СЕЛСКО, ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
Р А С Т Е НИ Е В Ъ Д СТ ВО
ОБЛАСТНА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВАРНА
Ф. 18К, 1 оп., 3 а.е., 0,1 л.м., 1905–1944 г.
Създадена след 1894 г. в Добрич с цел подобряване земеделското производство в Североизточна България. Със Заповед № 2027 от 27 ноем. 1944 г. на МЗДИ
се премества във Варна и продължава дейността си като Областна служба по
земеделието – Варна. Вж. и Ф. 27.

Окръжни от МТЗ (1905).
Отчет за дейността (1942).
Лични досиета на служителите (1944).
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ВАРНА
Ф. 17К, 1 оп., 35 а.е., 0,36 л.м., 1933–1944 г.
Създадено през юни 1934 г. Внедрява научни методи на работа, набавя нова
земеделска техника, въвежда нови сортове семена, води борба с болестите и вредителите по земеделските култури. Закрито е на 30 апр. 1948 г., като функциите му се поемат от отдел „Земеделие“ при ОкНС – Варна.

Отчет за дейността (1941).
Доклад пред Областната стопанска конференция за развитието на сел
ското стопанство във Варненска околия (1939).
Земеделско-стопански перспективен план (1935).
Преписки на Областна служба по земеделието – Шумен с МЗДИ за снаб
дяване на населението със зеленчукови семена (1944).
Преписки със сродни институции и ведомства за: стопанисването на
фондови земи, оземляването на безимотни и малоимотни (1933–1944); ло
зарството, борбата с болестите по лозята, засаждане на нови лозя, сведения
за постъпилите и изразходваните химикали и препарати (1942–1944); съ
бирането на билки, подпомагането на пчеларството и бубарството, органи
зирането на курсове по консервиране, сведения за произведените консерви
(1943–1944).
Договори за отдаване под наем на земите на Земеделското училище
(1933–1944).
Сведения за: площите, заети с овощни насаждения, количеството на про
изведения посадъчен материал и добивите, снабдяването на селските стопани
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с овощен разсад (1943–1944); приходите и разходите на скотовъдните фон
дове (1935–1944); сведения и протоколи от заседания на селските скотовъд
ни комисии за преброяване на добитъка (1935–1944).
Актове от финансови ревизии (1936–1942).
ДЪРЖАВНО ЗЕМЕДЕЛСКО ОПИТНО ПОЛЕ – с. СУВОРОВО
Ф. 69К, 1 оп., 129 а.е., 0,8 л.м., 1926–1943 г.
Създадено съгласно Заповед № 51-52 от 31 окт. 1925 г. на МЗДИ. През
1929 г. към него се урежда третокласна метеорологична станция за водене на
метеорологични наблюдения. Осъществява контакти със Зимното земеделско
училище в с. Новградец (Суворово), като учениците вземат практическо участие
в разработването на полето. Предмет на дейност: чрез извършване на опитноизследователска работа със зърнени култури да повиши добива от единица площ.
Съществува до 1944 г. Вж. и Ф. 73.

Доклади на ръководителя на полето до МЗДИ по: организационни въп
роси (1940); опитноизследователската дейност (1932–1940); провеждането
на конференции (1937–1940).
Писма и рапорти до висшестоящи органи за недостига на персонал
(1940).
Книги: заповедни (1926–1937), главна за записване на опитите с пшени
ца, царевица овес и ечемик и резултатите от тях (1926–1938).
Ежедневници за записване на извършените селскостопански дейности
(1932–1943).
Преписки с Отдел „Опитно поле“ към МЗДИ и Централния земеделски
изследователски институт – София за опитната работа в полето (1943).
Вегетационни бележки от сортови опити с: пшеница, ечемик, фасул,
слънчоглед и картофи (1935–1942); дълбока обработка на почвата и подго
товка на мястото за посеви (1935–1943).
Опитни материали с едногодишни и многогодишни фуражни култури
(1935–1943).
Бележки за изясняване причините за появата на различни болести по
културите (1935–1943).
Таблици и сведения за резултатите от опити, обобщени сведения и ана
лизи, извлечения от вегетационни бележки, изпратени до МЗДИ и околийс
ките агрономства (1938–1943).
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ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКО СТОПАНСТВО ПРИ ВАРНЕНСКА
ГРАДСКА ОБЩИНА
Ф. 594К, 1 оп., 33 а.е., 1,2 л.м., 1927–1940 г.
Създадено през 1928 г. Предмет на дейност: производство на облагороден
сортов овощен разсад. Ликвидирано при реорганизацията на земеделското отделение и земеделските мероприятия при Община Варна през 1936 г.

Наредби и окръжни от висшестоящи институции (1930–1932).
Проектоправилник за плодовия пазар (1931–1932).
Протоколна книга на Скотовъдната комисия при Варненска градска об
щина (1928–1937).
Протоколи и статистически сведения за: произведени, събрани и прода
дени плодове (1929–1940); проверка количеството и качеството на плодове
те, внесени в плодовия пазар (1934–1935).
Статистически сведения за засетите зимни и пролетни посеви (1930–
1933).
Актове за получени и непродадени плодове (1929–1940).
Преписка със сродни институции за: производството и пласирането на
лозовия и овощния материал (1928–1937); лозаро-овощарската и винарската
изложба (1932).
Дневник за: продаденото грозде от други градове и села (1933–1935);
прихода и разхода от продажба на резници и овощни дръвчета (1935–1936).
Бюлетин за цените и продажбата на плодовете (1927–1935).
Бюджет на Скотовъдната комисия при Варненска градска община (1928–
1933); за приходите и разходите на фонда за подобряване на скотовъдството
(1929–1937).
ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ РАЗСАДНИК – ВАРНА
Ф. 595К, 1 оп., 20 а.е., 0,4 л.м., 1910–1935 г.
Създаден през 1913 г. от Варненската градска община във връзка с масовото
унищожение на лозята от филоксера. През 1928 г. е присъединен към Лозаро-овощарското стопанство при общината.

Опис на произвежданите в държавните разсадници дръвчета, храсти и
лозови резници (1910–1933).
Проектобюджет (1921–1927).
Дневник за метеорологичните условия (1923–1926).
Сведения за пласирането на лозов и овощен материал от разсадника
(1928–1935).
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ИНСТИТУТ ЗА ГРАДИНАРСТВО И
ЮЖНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ – СЕРЕС
Ф. 71К, 1 оп., 16 а.е., 0,3 л.м., 1941–1944 г.
Основан през 1941 г. в Серес (Гърция). Провежда научноизследователска
дейност с южни полски култури и извършва опити със слънчоглед, пшеница, овес,
фий, ечемик и царевица. Закрит през 1944 г.

Наредба на МЗДИ и Окръжни от Дирекцията за закупуване и износ на
зърнени храни – София (1944).
Преписки с МЗДИ, сведения и списъци във връзка с научноизследова
телската дейност на института (1942–1944); доставката на семена и разсад
(1941–1944); финансови въпроси (1943).
Протоколи от заседания на Стопанската комисия (1941–1944).
Книги: заповедна (1941–1944), за живия инвентар (1942–1943), инвен
тарна за движимите имоти (1942–1944).
Таблици за сортови опити (1942–1944).
Бюлетин за болестите по растенията (1943) и преглед на времето (1943).
Доклад за развитието на института (1942).
РАЙОННА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ
„ДИМЯТ“ – ВАРНА
Ф. 200К, 1 оп., 33 а.е., 0,8 л.м., 1920–1945 г.
Създадена през 1920 г. През 1947 г. е реорганизирана, като част от дейността ѝ се поема от Държавния спиртен монопол, а кооперацията изкупува и
продава на кооперативни начала производството на дребните варненски лозари.
Вж. и Ф. 199.

Протоколни книги от: общи годишни събрания (1920–1942), заседания
на УС (1923–1939).
Решения за учредяване на кооперацията, броя и движението на члено
вете, приемане на устава, сключване на заеми от банки, създаване на сортов
лозарски разсадник (1920–1940).
Преписки с висшестоящи организации за износа на грозде, откриването
на винарски отдел и обзавеждането на винарска изба (1920–1941).
Книги: инвентарна (1936–1945), партидна на членовете на кооперацията
(1921–1925).
Счетоводен дневник (1920–1937).
Дневник-главна книга (1937–1940).
Бюджети (1941–1944).
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Ж ИВО Т НОВ Ъ Д СТ ВО
ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА – ВАРНА
Ф. 490К, 1 оп., 34 а.е., 1,2 л.м., 1907–1944 г.
Създадена през 1910 г. като Окръжна лечебница – Варна, съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и амбулатории. През 1934 г. се преименува на
Околийска ветеринарна лечебница – Варна. Извършва лечебна, хирургическа и лечебномедикаментозна дейност. Контролира ветеринарните лечебници в област
та. Съществува до 1944 г. Вж. и Ф. 483.

Дневници за прегледани и лекувани животни (1937–1944).
Приходо-разходни аптечни книги (1940–1944).
Инвентарни книги за инструментите (1907–1944).
Отчети за дейността (1941–1944).
ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – ВАРНА
Ф. 9К, 1 оп., 4 а.е., 0,15 л.м., 1940–1943 г.
Създадена през септември 1940 г. като Областна ветеринарна служба –
Добрич. Изпълнява функциите на ръководен орган, който упражнява админис
тративен и медицински надзор върху околийските ветеринарни служби в Балчик,
Добрич, Тервел и Генерал-Тошево. През 1944 г. ликвидира и дейността ѝ се поема
от Областна ветеринарна служба – Варна, която прекратява дейността си през
1948 г. Вж. и Ф. 19.

Окръжни от МЗДИ (1941–1942).
Преписка с висшестоящи органи за възнагражденията на служителите
(1943).
Сведения за заразните болести (1940–1941).
ПОГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – ВАРНА
Ф. 62К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1925–1939 г.
Създадена през 1880 г. с цел да упражнява медицински контрол върху вноса
и износа на животински продукти. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж.
и Ф. 67.

Дневник за вноса и износа на: добитък (1925–1929, 1933–1938), сурови
животински продукти (1937–1939).
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ОКРЪЖЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – ВАРНА
Ф. 109К, 1 оп., 6 а.е., 0,18 л.м., 1924–1934 г.
Службата е създадена съгласно Правилника за обязаностите на окръжните ветеринарни лекари (като част от Санитарния закон) (ДВ, бр. 65 от 22 юни
1889 г.) с цел да контролира работата на ветеринарните служби в окръга, качеството на млечните и месните хранителни продукти и да води борба против
разпространението на заразни болести по животните. Закрита при админис
тративната реформа през 1934 г.

Годишни отчети за лечебната и контролната дейност (1924–1934).
Сведения за едрия и дребния добитък във всяка община (1924).
Книга за епизоотиите (1925–1934).
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – ПРОВАДИЯ
Ф. 96К, 3 оп., 61 а.е., 1,35 л.м., 1926–1944 г.
Службата е създадена съгласно Закона за санитарно-ветеринарната служба и полиция (ДВ, бр. 78 от 13 апр. 1906 г.). Води борба с разпространението на
епизоотиите и контрол на продуктите от животински произход. Продължава
дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 98.

Преписки и обобщени таблични годишни сведения за: движението на
заразните болести по животните, цените на животните на седмичните пазари,
полученото месо и цените на дребно на животинските продукти (1932–1943).
Регистър за прегледания и лекувания добитък (1926–1932).
Годишни отчети с данни за: дейността на селските ветеринарни служби,
появата и прекратяването на заразни болести, броя на прегледаните и леку
ваните животни, надзора върху месарските магазини и мандрите, продажбите
на домашни животни на местните панаири и пазари (1932–1944).
Статистически сведения по села за: резултатите от прегледа на домаш
ни животни, констатирани случаи на туберкулоза в кланиците, дейността на
мандрите и кланиците, състоянието на сградите, инвентара и инструментите
в кланиците (1932–1944).
Протоколи за тримесечните ветеринарни лекарски конференции (1939–
1940).
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ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – ВАРНА
Ф. 110К, 1 оп., 13 а.е., 0,4 л.м., 1925–1943 г.
Създадена непосредствено след Освобождението заедно с Околийска ветеринарна служба – Провадия. Упражнява административен и медицински контрол върху участъковите ветеринарни служби. Подчинена е на Областна ветеринарна служба – Варна. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 111.

Преписки и обобщени таблични годишни сведения за: движението на
заразните болести по животните, прегледите, лекуването и кастрирането на
животните (1925–1943).
Годишни отчети на участъковите ветеринарни лекари (1935–1943).
Книга за актовете и постановленията (1938–1943).
Протоколна книга за епизоотичните заболявания (1937–1943).
Преписка с участъковите ветеринарни служби за разпространение на
епизоотиите и тяхното прекратяване (1925–1929).
ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА – ПРОВАДИЯ
Ф. 583К, 1 оп., 19 а.е., 0,4 л.м., 1903–1944 г.
Създадена след 1900 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. През 1929 г. към нея се откриват два ветеринарни участъка – в
селата Стефан Караджа и Дългопол, а през 1932 г. трети – в с. Градинарово.
През 1937–1938 г. се разделя на две служби: Околийска ветеринарна служба –
Провадия и Околийска ветеринарна лечебница – Провадия. Предмет на дейност:
санитарноветеринарен контрол на ветеринарните лечебници и участъци в Провадийска околия. Съществува до 1944 г.

Книги: за инвентара (1903–1944) и имуществото (1906–1944), ревизи
онни (1926–1944).
Регистър за прегледани и лекувани животни (1933–1939).
Дневник за прегледани и лекувани животни (1937–1943).
ОБЩИНСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛАБОРАТОРИЯ – с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 481К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1938–1943 г.
Създадена през 1922 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Действа в района на селата Николаевка, Изгрев, Калиманци, Баново, Засмяно, Зорница, Войводино, Дръндар и Левски. При създаването си се помещава в общинска сграда, след което за ветеринарна лечебница се приспособява
частна къща. През 1934 г. се построява общински скотовъден обор с пристройка
за ветеринарна амбулатория. Следи и констатира появата на епизоотии, извърш-
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ва надзор върху добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Дневник за прегледани и лекувани животни (1938–1943).
Преписки със сродни ведомства и стопани за безплатно лекуване на жи
вотни (1939).
ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. НЕВША
Ф. 503К, 1 оп., 11 а.е., 0,1 л.м., 1938–1943 г.
Функционира от 1921 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху
добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Дневник и отчети за прегледаните и лекуваните животни (1938–1942).
Кореспонденция с висшестоящи ведомства по организационни въпроси
(1942–1943).
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. ДЕВНЯ
Ф. 184К, 3 оп., 94 а.е., 1,1 л.м., 1919–1944 г.
Създадена през 1920 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории при разделянето на Варненски окръг на ветеринарни участъци. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху добитъка за клане
и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 180.

Годишни отчетни и статистически сведения за появата, разпространени
ето и прекратяването на епизоотиите – шап, туберкулоза и бяс по животните
(1920–1944).
Преписки: със сродни ведомства за ограничаване разпространението на
епизоотиите (1920–1944); с висшестоящи организации за: строеж на сграда
за амбулатория и сведение за събрани суми от фонд „Постройка на ветери
нарна сграда“ (1928–1929); закупуване на хирургически инструменти и об
завеждане на амбулаторията (1938–1942); откриване на жребцови станции,
доставка на разплодници и внедряване на породист добитък за отглеждане
(1940–1944); преглед на добитък за клане, предотвратяване движението на
заразен добитък, конфискуване на месо и заклани болни животни (1921–
1944); откриване на пазари и панаири, създаване на мандри за преработка на
мляко (1928–1944).
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Сведения за броя на унищожените и умрелите животни (1920–1944).
Инвентарни книги (1919–1944).
Дневник за прегледаните и лекуваните животни и сумите, събрани от
прегледи на животни (1937–1944).
Статистически сведения за броя на животните (1921–1944).
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – с. ВЕТРИНО
Ф. 640К, 1 оп., 19 а.е., 0,2 л.м., 1933–1943 г.
Функционира от 1921 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху
добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Годишни отчети за приходите и разходите (1933–1939).
Преписки с висшестоящи инстанции със сведения за прегледани и леку
вани животни, констатирани болести, клане на добитък (1935–1942).
Списъци на необходимите за лечение и профилактика медикаменти
(1936) и регистрираните животни (1937–1943).
Сведения за: закланите животни и полученото месо (1936); болните и
лекуваните животни (1933–1938); умрелите животни (1936–1938).
ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ – с. ОБОРИЩЕ
Ф. 485К, 1 оп., 17 а.е., 0,30 л.м., 1935–1944 г.
Създадена през 1935 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Действа в района на селата: Оборище, Бояна, Ботево, Генерал-Киселово, Звънец, Страхил, Водица, Веселин, Любен Каравелов, Пясъчник, Крумово,
Капитан-Радево и Новаково. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Дневник за прегледани и лекувани животни (1935–1944).
Инвентарна книга (1935–1942).
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ – с. ГАНЧОВО
Ф. 501К, 2 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1936–1942 г.
Функционира от 1936 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху
добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.
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Дневник за прегледани и лекувани животни (1936–1942).
Месечни сведения за прегледани и лекувани животни (1936–1939).
Списък за изразходвани медикаменти (1936–1941).
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ –
с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 641К, 1 оп., 30 а.е., 0,5 л.м., 1922–1942 г.
Функционира от 1921 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху
добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Годишен отчет за приходите и разходите (1936–1937).
Сведения за прегледания и лекувания добитък (1925–1942).
Преписки с висшестоящи и сродни ведомства за хода на заразните болес
ти и тяхното прекратяване (1922–1939).
Протоколи за констатиране на болестите дурин, антракс и туберкулоза
(1922–1939).
Списъци на собственици на домашни животни (1924–1942).
Книга за командировките на ветеринарните фелдшери (1924–1930).
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ –
с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Ф. 500К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1913–1944 г.
Създадена преди 1920 г. като участъкова ветеринарна служба – с. Крумово,
съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и амбулатории. През 1936 г. се
премества в с. Любен Каравелов с наименование Участъкова ветеринарна амбулатория. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда
прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Протоколна книга за епизоотиите (1939–1944).
Инвентарна книга (1913–1944).
Дневник за прегледаните и лекуваните животни (1941–1944).
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УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ – с. СУВОРОВО
Ф. 502К, 1 оп., 19 а.е., 0,4 л.м., 1922–1938 г.
Създадена през 1910 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории, при разделянето на Варненски окръг на осем ветеринарни района.
Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху добитъка за
клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и
лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Нормативни актове и наредби от висшестоящи органи по дейността
(1922–1925).
Преписки със сродни ведомства за: констатирането и прекратяването на
заразни болести (1927–1938); състоянието и поддържането на санитарната
ветеринарна служба (1927–1928); вноса на животни от Румъния (1933–1935).
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ –
с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 499К, 1 оп., 14 а.е., 0,3 л.м., 1923–1939 г.
Функционира от 1910 г. съгласно Правилника за ветеринарните лечебници и
амбулатории. Следи и констатира появата на епизоотии, извършва надзор върху
добитъка за клане и хранителните продукти от животински произход, провежда прегледи и лечение на домашни животни. Съществува до 1944 г.

Окръжни, заповеди и наредби от висшестоящи инстанции по дейността
(1923–1926).
Дневник за прегледани и лекувани животни (1935–1939).
Г ОРС К О И Л ОВНО С ТОП А НСТ ВО
ДЪРЖАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – ВАРНА
Ф. 67К, 2 оп., 68 а.е., 1,2 л.м., 1905–1944 г.
Създадено след 12 юни 1904 г. с влизане в сила на Правилника за приложение
на Закона за горите (ДВ, бр. 26 от 1 февр. 1890 г.). Предмет на дейност: охрана,
залесяване и експлоатация на горите. Продължава дейността си и след 1944 г.
Вж. и Ф. 71.

Окръжни и наредби от: МЗДИ, МТПТ и Дирекция на труда – Варна за:
експлоатацията на горите, разширение на второстепенните ползвания, тари
фите и годишните планове (1905–1944).
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Преписка с МЗДИ, съдържаща планове, описания, характеристики, ски
ци, карти и координати на държавните гори в областта (1912–1944).
Заповеди на Варненския административен лесничей за дейността на
службата (1908–1938).
Статистически сведения за: площта и вида на горите, залесяванията, до
битите продукти, тарифи на главни и второстепенни ползвания (1926–1941).
Приходо-разходни касови книги (1926–1941).
АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – ПРОВАДИЯ
Ф. 539К, 2 оп., 26 а.е., 0,8 л.м., 1922–1947 г.
Открито на 20 май 1897 г. с район на действие Провадийска околия. През
1939 г. от него се отделят като самостоятелни ревирни лесничейства селата
Партизани (обхваща Градинарово и Арковна) и Вълчи дол (обхваща Дългопол и
Калоян). Предмет на дейност: охрана, залесяване и експлоатация на горите.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 339.

Протоколи, кореспонденция, скици и планове за определяне на обекти
от горския фонд и включването и изключването им от района на лесничейс
твото (1922–1940).
Годишни планове за главните и второстепенните ползвания (1927–1947).
Преписка с предприятия за: доставката на залесителни мероприятия
(1935–1939, 1942–1943) и продажбата на дървесина (1936–1937).
Книга за приходите и разходите (1937–1938).
ПРИМОРСКА РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ –
с. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 189К, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1932–1943 г.
Създадена през 1931 г. и до 1938 г. функционира като Бюро за стопанисване на горите, когато се преименува в Приморска районна инспекция. Промени
в наименованието: Приморска областна служба по горите – с. Долни Чифлик,
Приморска районна дирекция по горите – с. Долни Чифлик. Предмет на дейност:
опазване и стопанисване на горите. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж.
и Ф. 185.

Преписка с висшестоящи организации за определянето на горските и зе
меделските площи, отпускането на кредити, пашата в горите и поддържането
на горските пътища и сгради (1942–1943).
Заповедни книги (1932–1943).
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РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – с. ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 164К, 2 оп., 87 а.е., 1,3 л.м., 1927–1951 г.
Създадено през 1927 г. като Ревирно лесничейство – с. Калоян със седалище
в с. Доброплодно, а през 1938 г. се премества в с. Вълчи дол. Предмет на дейност:
дърводобив, първична обработка на дървен материал и охрана на горите. Продължава дейността си и след 1944 г.

Окръжни от МЗДИ за осигуряване на облекло на служителите (1940–
1944) и пашата на добитъка (1941).
Заповеди по дейността (1937–1948).
Преписки с висшестоящи органи за: определяне на обектите от горския
фонд (1927–1945), оформяне на заменките и отчуждаване на земи и площи от
горския фонд (1927–1943), включване и изключване на земи от горския фонд
в района на лесничейството (1940–1943), измерване на общинските сечища
(1936–1944) и определяне на личния състав (1940–1941).
Описи на позволителни за сеч и паша (1937–1941).
Тарифи на цените за главните и второстепенните ползвания (1936–1943).
Статистически сведения и отчети (1941–1944).
Сведения за отдаване под наем на държавни имоти (1939–1941) и зале
сяване и отглеждане на горите (1940–1951).
Бюджет (1937–1939).
РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – с. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 807К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1920–1943 г.
Създадено около 1912 г. През 1934 г. е причислено в района на Шуменската
областна горска инспекция, под името Лонгошко ревирно лесничейство. Предмет на дейност: първична обработка и охрана на горите, дърводобив. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 315.

Инвентарни книги (1920–1928).
Таксационни описи (1941).
Книга за несортирани материали (1943).
Стопански план на държавна гора „Лонгоза“ (1936).
РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 808К, 1 оп., 7 а.е., 0,2 л.м., 1925–1943 г.
Създадено през 1925 г. През 1936 г. се преименува на Приморско ревирно лесничейство – с. Старо Оряхово и е причислено към района на Шуменската об-
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ластна горска инспекция. Предмет на дейност: първична обработка и охрана на
горите, дърводобив. Съществува до 1944 г.

Преписки с висшестоящи организации и сродни ведомства за: сечта и
извозването на дървен материал, доставката на дъбови трупи за корабостро
ене, по финансови въпроси (1940–1943).
Годишен план на държавната гора „Приморска“ (1925).
РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – С. СУВОРОВО
Ф. 55К, 2 оп., 42 а.е., 0,67 л.м., 1931–1959 г.
Създадено през 1936 г. като Ревирно лесничейство – с. Любен Каравелов, а
през 1938 г. е преместено в с. Новградец. Предмет на дейност: дърводобив, първична обработка на дървен материал и охрана на горите. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 63.

Окръжни от МЗДИ за: финансовото положение на лесничействата
(1942–1944), състоянието на горите (1936–1944), цените на дървения мате
риал (1943–1944), извършеното залесяване и състоянието на разсадниците в
района на лесничейството (1941–1943).
Протоколи и месечни доклади за състоянието на горите (1931–1941).
Протоколи, планове, сведения и кореспонденция за: пашата в горите
(1941–1942); експлоатацията на сечищата и кубирането на дървения ма
териал (1939–1941); снабдяването на предприятия и учреждения с дърва
(1942).
Заповеди на МЗДИ за включване и изключване на земи от горския фонд
(1925–1949).
Заповедна книга (1934–1942).
Протоколи от заседания на комисиите за определяне на госките площи
(1935–1959).
Годишни планове, протоколи и скици за установяване на горския фонд
(1935–1943).
ОКРЪЖНА ЛОВНА УПРАВА – ВАРНА
Ф. 654К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1924–1935 г.
Създадена през 1923 г., съгласно Устава на ловната организация в България
(ДВ, бр. 135 от 14 септ. 1923 г.; ДВ, бр. 294 от 31 март 1927 г.). Действа на
територията на Варненски окръг и е подчинена на УС на Ловната организация
в София. Контролира ловните дружества на територията на окръга и решава
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организационни и финансови въпроси. Закрита през 1934 г. с въвеждане на новото
административно деление на страната.

Преписки с ловните дружества в страната по организационни въпроси
(1924–1935).
ЛОВДЖИЙСКО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „СОКОЛ“ –
ВАРНА
Ф. 656К, 1 оп., 14 а.е., 0,15 л.м., 1921–1933 г.
През 1932 г. в София е основана Ловна централа. През 1934 г. са открити
клонове в по-големите градове, сред които и Варна. Занимава се със събиране и
търговия на дивечови кожи и месо и снабдяване на членовете с оръжие и боеприпаси. Съществува до 1944 г.

Кореспонденция с ловните дружества в страната и техните членове
(1921–1933).
Главна книга (1928–1932).
ЛОВНО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ“ – ВАРНА
Ф. 657К, 1 оп., 190 а.е., 2,2 л.м., 1906–1952 г.
Основано през 1889 г. През 1922 г. се провежда първият ловен събор. В периода 1930–1935 г. със средства на членовете се изграждат: едродивечов развъдник, хижа „Марин тепе“, ловен дом и стрелбища в м. Карантината. Предмет на
дейност: организиране на членовете за лов и опазване на дивеча в района. След
1944 г. се обединява с Рибарския съюз под името Народно ловно-рибарско дружес
тво – Варна, съгласно Устава на Ловната организация в България. Вж. и Ф. 394.

Окръжни по дейността от Ловната централа – София (1932–1944).
Протоколни книги от заседания на УС (1915–1940), на Проверителния
съвет (1923–1948) и протокол от общо годишно събрание (1939).
Кореспонденция с Варненското градско общинско управление, УС на
Ловната организация и ловните дружества в страната по организационни
въпроси (1906–1918, 1921–1952).
ЛОВНО-СТРЕЛЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 202К, 1 оп., 37 а.е., 0,5 л.м., 1908–1946 г.
Основано през 1896 г. с наименование Ловно-стрелческо дружество „Ястреб“ – Провадия. През 1914 г. настоятелството избира ново име на дружеството – „Сокол“. Предмет на дейност: организиране на членовете за лов и опазване
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на дивеча в района. През 1944 г. преминава към Ловно-рибарското дружество в
Провадия, съгласно Устава на Ловната организация в България. Вж. и Ф. 208.

Окръжни и разпореждания от висшестоящи организации (1933–1944).
Протоколи от общи годишни събрания (1925–1945).
Отчети на настоятелството на дружеството (1933–1934).
Преписка с висшестоящи организации, ловни дружества в страната и от
делни членове по организационни въпроси (1908–1944).
Списъци и книги на ловците – членове на дружеството (1931–1944).
Протоколи от финансови ревизии (1926–1946).
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V. СТРОИТЕЛСТВО
ОКРЪЖНО ИНЖЕНЕРСТВО – ВАРНА
Ф. 15К, 2 оп., 25 а.е., 0,3 л.м., 1914–1943 г.
Създадено през 1880 г. Предмет на дейност: строителство на пътища и
мостове, контрол над индустриални заведения. При административната реформа през 1934 г. функциите му се поемат от Околийско инженерство – Варна.
Вж. и Ф. 14К.

Преписки с: Министерството на съобщенията и МОСПБ по дейността
(1934–1943); фирми за изграждането на изкуствени съоръжения по пътища
та, утвърждаване на архитектурни планове, железобетонни изчисления на
мостове (1932–1933), постройка на ІІ етаж на панаирната палата за Варнен
ската международна изложба (1936–1940).
Обяснителни записки, архитектурни планове, скици за направата и уза
коняването на мелници, фабрики, маслобойни и училища (1914–1940).
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – ВАРНА
Ф. 14К, 3 оп., 56 а.е., 1,4 л.м., 1908–1945 г.
Създадено през 1880 г. като Технически участък – Варна, съгласно Закона
за направата, поправката и поддържането на окръжните пътища и е на подчинение на Окръжно инженерство – Варна. През 1935 г. се обособява в Околийско инженерство и поема и функциите на Окръжното инженерство. Предмет
на дейност: строеж и поддържане на пътища. Прекратява дейността си през
1947 г. Вж. и фондове 15К и 508.

Преписки с фирми за направата и поправката на държавни пътища, мос
тове, паважни настилки (1936–1944) и доставка на пътни материали (1938).
Технически планове и скици за построяване и узаконяване на парни
мелници, маслобойни, фабрики, сгради на училища и корабостроителница
(1908–1945).
Сведения до МОСПБ за дейността на инженерството (1936).
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – ПРОВАДИЯ
Ф. 148К, 1 оп., 137 а.е., 2,8 л.м., 1910–1947 г.
Създадено през 1883 г. като Окръжно инженерство – Провадия, съгласно Закона за направата, поправката и поддръжката на окръжните пътища (ДВ, бр. 39
от 9 апр. 1883 г.). През 1935 г. се обособява в околийско инженерство. Предмет на
дейност: строеж и поддържане на пътища. Прекратява дейността си през 1948 г.
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Окръжни и заповеди от МОСПБ по дейността (1936–1937, 1940–1944).
Преписки, поемни условия и обяснителни записки, анализ на цените,
скици и протоколи за направа и поправка на държавни пътища, строеж на
мостове (1910–1945), построяване на бежански къщи (1929–1930).
Налични листове и ведомости за заплати на работниците (1940–1941).
Декларации по данъка върху временните военни печалби и доклади за
извършените ревизии (1941–1947).
БЕЗИМЕННО АД ЗА НАПРАВАТА НА
ВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ – ВАРНА
Ф. 48К, 1 оп., 145 а.е., 2 л.м., 1895–1934 г.
Създадено през 1895 г. съгласно Закона за построяването на Варненското
пристанище (ДВ, бр. 10 от 14 ян. 1895 г.). Предмет на дейност: строеж на пристанища и плавателни канали. Промени в наименованието: „Михайловски–Хайрабедиян“ – предприемачи по постройка на Варненско пристанище – Варна (1895–
1899); БАД за направата на Варненско пристанище – Варна (1899–1934). Обявено
в ликвидация през 1911 г., прекратява дейността си през 1934 г.

Протоколи от общи годишни събрания (1899–1934).
Доклади на: ПС (1920–1934); УС за положението на сметките, изложени
в баланса от 31 дек. 1910 г. (1911).
Документи от арбитражен съд (1905–1908).
Договор между правителството и дружеството, с приложени планове,
профили, бордера за цените; рапорти на компанията за рекламации по стро
ежа на пристанището и решения на помирителния съд по тези рекламации
(1905–1908).
Поемни условия за постройка на Варненското пристанище; общи ситу
ационни планове на пристанището; копирни книги; сметки за извършването
на строежа, свързани с работата на предприемачите Михайловски и Хайра
бедиян (1895–1899).
Поемни условия за постройка на вълнолома и задълбочаване на Евкси
ноградското пристанище; преписки за доставка на материали и контрол на
строежа; привременни ситуации, профили, скици, таблица-сведение за извър
шени работи във Варненското и Евксиноградското пристанище (1903–1910).
Поемни условия за съединителния канал; привременни ситуации; офер
ти и рапорти за хода на строежа; напречни профили; протоколи за приемане
на строежа; сведения за доставените от чужбина съоръжения (1901–1907).
Преписки: за набиране на работници; изложения и телеграми с искане за
навременно изплащане на възнагражденията (1906); по стачката на приста
нищните работници (1919–1920).
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Предложения, контракти, телеграми и съдебни дела за ликвидация на
дружеството и продажбата на инвентара (1921–1933).
Баланси (1895–1934).
Албум със снимки за строежа на Варненското и Евксиноградското прис
танище (1895–1906).
МОРСКА СТРОИТЕЛНА СЕКЦИЯ – ВАРНА
Ф. 230К, 1 оп., 29 а.е., 0,4 л.м., 1935–1943 г.
Създадена през 1938 г. Предмет на дейност: поддържане на пристанища и
извършване на всички морски и железопътни строежи в района на Варна. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 256.

Проектопрограма за строителни работи на секцията, обща програма на
Дирекцията на водните съобщения (1939–1943).
Годишни и месечни сведения за извършените строителни дейности
(1939).
Преписки с висшестоящи органи и сродни предприятия за: експлоатаци
ята на кариерите „Добрева чука“, „Атия“ и „Лъджата“ (1938–1943); пригот
вяне и превозване на чакъл (1939–1941); сведения за добития чакъл (1939–
1940); поддържане на Варненското и Балчишкото пристанище и съединител
ния канал (1939–1941); строежа на новата общинска електрическа централа
(1940–1941) и преустрояването на жп линия в пристанището (1940–1942).
Поемни условия, планове, чертежи, преписки за постройката на подвиж
ния мост над канала, свързващ града със с. Аспарухово (1935–1943).
Скици, планове и чертежи за строежа на фабрични сгради и жилища
(1940–1943).
ОБЛАСТНО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ВОДИТЕ – ВАРНА
Ф. 86К, 1 оп., 132 а.е., 0,6 л.м., 1921–1944 г.
Създадено през 1920 г. Обхваща Варненска, Провадийска, Добричка, Тервелска и Генерал-Тошевска околии. Занимава се с въпросите на водното стопанство – право на водоползване, изучаване и съставяне на планове за водни мероприятия, строеж на съоръжения за напояване и отводняване. Промени в наименованието: Районно инженерство – Варна (1920–1934); Областно инженерство по
водите – Варна (1934–1944). Продължава дейността си след 1944 г. Вж. и Ф. 90.

Преписки с МЗДИ и Областно инженерство по водите – Шумен за: оп
ределяне района на инженерството (1941); репериране и узаконяване на мел
ници, воденици и зеленчукови градини (1921–1944); снабдяване на инженер
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ството с материали и инструменти (1941); извършване корекцията на реките
Провадийска, Камчия и Дервент (1943).
Обложни списъци за облагане с такси за ползване на вода (1944).
Планове на Гебедженското езеро (1928).
Обяснителни записки към плановете по корекцията на реките Кара кьосе
и Селена (Ана дере) (1938).
Протоколи за отчуждаване на имоти, засегнати от корекцията на реките
Мадарска, Крива и Каспичанска (1940).
СЕКЦИЯ „ВОДНИ СТРОЕЖИ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 68К, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1938–1944 г.
Създадена на 1 септ. 1939 г. съгласно Наредба-закон за Главна дирекция на
строежите (ДВ, бр. 95 от 3 май 1938 г.). Предмет на дейност: корекция на Провадийска река. Съществува до 1944 г.

Ситуационни планове по корекцията на р. Провадийска и нейните при
тоци (1942–1943).
Обяснителна записка по корекцията на р. Провадийска (1938).
Карта на водосборния басейн на р. Провадийска (б.д.).
Надлъжни и напречни профили и обяснителна записка за корекцията р.
Провадийска (1941–1943).
План за земните маси (1939).
Карта и планове за направа на мостове на реките Провадийска, Крива и
Мадарска (1940–1941).
Надлъжен разрез на бетонен праг при жп спирка в с. Венчан и подпорна
стена около Провадия (б.д.).
Годишен отчет за дейността на секцията през 1943 г. (1944).
Годишни статистически сведения за извършената работа, преписки и
протоколи за качествени анализи (1939–1941).
Сведения за броя на работниците, заети в корекцията на р. Провадийска
(1939–1941).
ДИРЕКЦИЯ ЗА ПОСТРОЙКА НА
ВОДОПРОВОДА „БАТОВА – ВАРНА“
Ф. 60К, 1 оп., 11 а.е., 0,4 л.м., 1934–1941 г.
Създадена през 1934 г. съгласно Наредба-закон за извършване водопровода
Батова – Варна (ДВ, бр. 139 от 19 септ. 1934 г.). Закрита през 1939 г.

Протоколна книга (1934–1941).
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Заповедна книга (1939–1941).
Преписка по водоснабдяването на Варна (1936–1941) и построяването
на резервоарите в м. Батова (1938–1941).
Екзекутивни планове за резервоарите в Помпена станция – с. Орешак
(1938).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЯКОВ ПРУДКИН И СИЕ“ – ВАРНА
Ф. 838К, 1 оп., 24 а.е., 0,2 л.м., 1929–1948 г.
Основано на 1 ян. 1929 г. от Яков Прудкин и Коста Константинов. Занимава се със строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения. Прекратява
дейността си в периода 1945–1948 г.

Удостоверения от ВОС за регистриране на дружеството (1929–1943).
Предложения на дружеството до инвеститори за построяване на обекти
(1936–1941).
Преписки с: фирми за построяване на обекти (1935–1937); банки по фи
нансови въпроси (1930–1943).
Покани за участия в търгове (1936–1938).
Списък на построените обекти (1936).
Отчет за печалбите и загубите (1932).
Книги: приходо-разходна (1932–1945), ревизионна (1929–1946), касови
(1937–1944) и партидни (1935–1937).
Финансови дневници (1937–1948).
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VI. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Ж Е Л Е З ОП Ъ Т Е Н Т РАНСПОР Т
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ГАРА – ВАРНА
Ф. 712К, 1 оп., 15 а.е., 0,4 л.м., 1929–1945 г.
Създадена през 1866 г. Предмет на дейност: превоз на пътници и товари.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 663.

Окръжни предписания от Главна дирекция на железниците и пристани
щата – София (1929–1941).
Наредбена книга (1940–1945).
Ревизионни актове (1929–1944).
ЕДИНАДЕСЕТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ – ВАРНА
Ф. 713К, 1 оп., 59 а.е., 1,2 л.м., 1907–1952 г.
Създадена през 1907 г. Предмет на дейност: превоз на пътници и товари.
Съществува до 1952 г. Вж. и Ф. 668.

Кореспонденция с висшестоящи органи за строежа на основна и допъл
нителни сгради за нуждите на Варненската жп гара (1907–1949) и в областта
(1924–1950).
Актове за приемане и предаване на инвентара в секцията (1928).
Списъци на частни индустриални жп клонове и статистически сведения
за типа, дължината и тежестта на релсите (1938–1952).
Годишни отчети за дейността (1939–1940).
ВОД Е Н Т Р А НСПОР Т
ПРИСТАНИЩНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 229К, 2 оп., 49 а.е., 1,02 л.м., 1897–1942 г.
Първият началник на пристанището е назначен от Варненския губернатор
през 1897 г. Функциите му се определят от Закона за построяването на Варненското пристанище (ДВ, бр. 10 от 14 ян. 1895 г.). Контролира движението
на корабите, обработва стоките и пристанищните такси. Назначен е инженер
към пристанището, чиято длъжност към 1906 г. се оформя в отделна институционална структура – Морска строителна секция. През 1939 г. пристанищата в страната се обединяват в три области – Варненска крайбрежна, Бургаска
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крайбрежна и Дунавска речна област. Началникът на Пристанище – Варна става
началник на Варненската крайбрежна област. Продължава дейността си и след
1944 г. Вж. и Ф. 162.

Преписки с: предприемачите Михайловски и Хайрабедиян, господата
Герард и Д’Истрия, инспектора на Варненското пристанище, Хидравличес
ката служба за проектирането и строежа на Варненското пристанище и фир
ми за: създаване каменната кариера в с. Малък Аладън (Езерово) и добив
на строителни материали за Варненското пристанище (1897); постройката
на вълнолом и подпорни стени при Двореца „Евксиноград“ (1906, 1909);
възстановяване на приморския вълнолом (1928–1935); строежа на морския
канал, съединяващ морето с езерото, ситуационни планове, привременни
ситуации, напречни профили, рапорти по хода на строежа (1907); постро
яване на мост над канала (1912–1914); направата на жп линия до кариерата
в с. Малък Аладън (1918); закупуване на уреди и инструменти (1922–1925,
1928–1931); с МЖПТ – ГДЖП за приемане преносни работници в пристани
щето, настаняване на безработни моряци и работници в крайречните прис
танища (1940).
Поемни условия за постройката на хангари, ферми, антрепозити, склю
чени между МТЗ и БАД (1906, 1911–1915).
Скици и планове за строежа на пристанищата във Варна и Бургас (1906,
1911–1915).
Планове и ситуационни сметки на Евксиноградското пристанище (1906,
1909).
Книга за движението на корабите (1931–1942).
Бележки по новостроящата се митница (1911).
БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 3К, 2 оп., 401 а.е., 5,9 л.м., 1892–1949 г.
Учредено през 1892 г. съгласно Закона за съставяне на Българско търговско
параходно дружество по Черно море (ДВ, бр. 18 от 25 ян. 1893 г.). Една трета
от акциите са закупени от държавата, която се задължава ежегодно да отпуска субсидии в размер на 9 % от капитала. Закупува и наема кораби за морско и
речно плаване, свързва българските пристанища с чуждестранните. През 1894 г.
закупува от Англия първите параходи „Борис“ и „България“ и открива линията
Варна – Бургас – Цариград. Установява линии и до гръцки пристанища. Впоследствие закупува параходите „Цар Фердинанд“, „Варна“, „София“ и „Кирил“ и
открива нови линии до Близкия Изток, Франция, Англия, Холандия, Белгия и о.
Малта. Обявено в ликвидация през 1943 г. След 1944 г. за кратко възстановява
дейността си и през 1947 г. е окончателно ликвидирано.
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Устави (1893, 1904, 1922).
Книга на акционерите с данни за броя на притежаваните акции (1944).
Протоколи от: заседания на УС (1900–1938); общи годишни събрания
(1895–1939).
Доклади на председателя на дружеството за закупуването на параходи
(1910).
Отчети (1899–1940).
Преписка с: МВРИ, МВР, МФ за съставяне на дружеството (1892); за
предоставяне на кораби на дружеството (1941); с МЗДИ за конфискуването
на акциите на Асен Николов (1945–1947); с чужди пристанища за: учредява
нето на крайбрежна параходна агенция (1910); откриването на нови параход
ни линии до Пирея (Гърция), Александрия (Египет) (1910), Италия, Франция,
Ротердам и Анверс (Холандия), Хамбург (Германия) (1927); задържането на
параход „Шипка“ в пристанище Батуми (Грузия) (1941).
Телеграми и доклади до висшестоящи организации за потапянето на па
раходите „Родопа“, „Мария Луиза“ и „Варна“ по време на ВСВ (1941).
Бюджети, баланси и годишни отчети (1900–1944).
Доклади, изложения и баланси за национализацията на параходния
транспорт (1947).
Азбучник на служителите (1910–1937).
Корабни дневници (1937–1948).
Ценни книжа (1939–1949).
Статистически сведения за: участието в общия внос на страната (1931–
1938); количеството пренесени стоки и превозени пътници (1931–1938); вне
сените и изнесените стоки чрез параходи на дружеството (1931–1938).
Ведомости за заплати на служителите (1912–1937).
ВОДЕН СИНДИКАТ „РОСНА ДОЛИНА“ – с. СУЛТАНЦИ
Ф. 206К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1938–1952 г.
Създаден на 20 март 1938 г. съгласно Закона за водните синдикати (ДВ, бр.
165 от 22 окт. 1920 г.), с цел използване водите на р. Провадийска и р. Ана дере
за напояване, отводняване и подобряване на мочурливите места. Преустановява
дейността си през 1950 г. Вж. и Ф. 215.

Устав (1938).
Окръжни от висшестоящи органи по дейността (1938–1943).
Протоколна книга от: годишни събрания (1939–1942), заседания на УС
(1938–1952).
Отчети (1939–1942) и годишни статистически сведения (1939–1943) за
дейността.
119

Архивни справочници

Книги: партидни (1941–1951) и главни (1938–1951).
Ревизионен акт (1938).
А В Т О МО Б И Л Е Н Т РА НСПОР Т
БЕЗИМЕННО АКЦИОНЕРНО АВТОМОБИЛНО
ПРЕВОЗНО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 41К, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1907–1914 г.
Създадено през 1907 г. с цел да извършва пътнически и товарни превози. Обявено в ликвидация през 1909 г.

Устав (1907).
Протоколи от: общи годишни събрания, заседания на ПС (1909–1912).
Протоколна книга на Ликвидационната комисия (1909–1911).
Инвентарна балансова книга и баланси на сметките (1908–1909).
Писма и оферти на чуждестранни фирми (1907).
Книга за приходите от автомобилите (1909).
Преписки с висшестоящи организации за ликвидацията на дружеството
(1909–1914).
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ „ПРЕВОЗ“ – ВАРНА
Ф. 464К, 1 оп., 29 а.е., 0,45 л.м., 1939–1944 г.
Създадено през 1939 г. Предмет на дейност: поддръжка на автобусни линии
от градския транспорт. Продължава дейността си и след 1944 г.

Кореспонденция с МЖПТ и Варненското общинско управление за дос
тавката на автомобили и резервни части (1939–1944).
Поемни условия за направата на автобусни спирки и гараж за автобус
ния парк (1939).
С Ъ О Б Щ Е НИЯ
ОБЛАСТНА ТЕХНИЧЕСКА, ТЕЛЕГРАФНА И
ТЕЛЕФОННА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА
Ф. 16К, 1 оп., 55 а.е., 0,8 л.м., 1910–1944 г.
Открита през 1907 г. като Техническа служба към Варненската поща. Обособена в самостоятелна служба през 1936 г., когато във Варна се изгражда автоматична телефонна централа. Предмет на дейност: строеж и поддържане
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на техническите съоръжения, използвани от пощата. Промени в наименованието: Техническа служба – Варна (1907–1936); Областна техническа, телеграфна
и телефонна инспекция – Варна (1936–1940); Областна техническа, телеграфна
и телефонна инспекция – Шумен (1940–1942); Областна техническа, телеграфна
и телефонна инспекция – Варна (1942–1944). Вж и Ф. 706.

Заповеди за назначения, премествания, наказания, командировки, удос
товерения за прослужено време (1939–1944).
Преписки с Дирекция на пощите – София за откриване крайбрежна ли
ния до Севастопол (Украйна) (1911–1914).
Скици и списък на материалите, необходими за построяване на герман
ската военна флота във Варна и свързване на новото помещение на Щаба на
III армия с телефонна връзка (1940–1944).
Окръжни за изпращане на материали, събиране на такси, поддържане
чистотата на телефонните апарати (1910–1943).
ОБЛАСТНО ПОЩЕНСКО, ТЕЛЕГРАФНО И ТЕЛЕФОННО
УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 715К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1941–1944 г.
Създадено през 1941 г. с предмет на дейност: контрол върху работата на
телеграфо-пощенските станции във Варненска и Провадийска околии. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 705.

Окръжни и наредби от висшестоящи органи по дейността (1942–1944).
Заповед за назначаване на началник и разрешение за установяване на
седалището на управлението във Варна и преместването му в Шумен (1942–
1944).
Доклади и рапорти до началника на управлението от началниците на
станциите по дейността (1942–1944).
Щатни разписания и писма от началниците на телеграфо-пощенските
станции за необходимостта да се увеличи персоналът (1941–1943).
ТЕ Л Е ГР А Ф О - ПО ЩЕ НСКИ СТ А НЦИИ
5 фонда, 447 а.е., 1883–1951 г.
През 1879 г., съгласно Временни правила за пощенската част, одобрени от
Руския комисар на 11 апр. 1879 г., и Закона за разните клонове на МВД за пощите
и телеграфите, във Варна е създадена Окръжна пощова кантора. От 1880 г. носи
името Телеграфо-пощенска станция – Варна съгласно Закона за телеграфите.
Останалите телеграфо-пощенски станции в региона са създадени през периода
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1888–1939 г. Осъществяват пощенски, телеграфни и телефонни съобщения, преводи и спестявания на парични средства, като Телеграфо-пощенска станция –
Варна изпълнява и надзорни функции над станциите в региона и единствена продължава дейността си и след 1944 г.

ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – ВАРНА
Ф. 646К, 3 оп., 268 а.е., 6 л.м., 1888–1951 г. Вж. и Ф. 706
ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – с. Вълчи дол
Ф. 648К, 1 оп., 37 а.е., 0,4 л.м., 1923–1945 г.
ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – с. Дългопол
Ф. 649К, 2 оп., 66 а.е., 0,6 л.м., 1889–1944 г.
ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – ПРОВАДИЯ
Ф. 651К, 2 оп., 70 а.е., 1,2 л.м., 1883–1948 г.
ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 650К, 1 оп., 6 а.е., 0,2 л.м., 1939–1944 г.
Окръжни и указания от Главна дирекция на пощите и телеграфите по
дейността: Ф. 646К (1901, 1903–1943), Ф. 649К (1891, 1893, 1899–1900,
1936–1941), Ф. 651К (1883) и телеграми до началниците на телеграфо-по
щенските станции в Северна и Южна България по организационни и ръко
водни въпроси – Ф. 651К (1887–1888).
Заповедна книга – Ф. 651К (1936–1948).
Отчети за дейността – Ф. 650К (1940–1944).
Преписки с висшестоящи органи за откриване на нови станции: Ф. 646К
(1906, 1912, 1914–1921, 1923), Ф. 648К (1923); със служители и заповеди за
назначения, премествания, наказания и командировки: Ф. 646К (1888–1889,
1891–1892, 1893–1949), Ф. 648К (1923–195), Ф. 649К (1889–1944), Ф. 650К
(1939–1944), Ф. 651К (1886–1944).
Списъци на служители: Ф. 646К (1888, 1891, 1893–1894, 1901, 1908,
1910, 1914–1916, 1920, 1922, 1925, 1932, 1934–1943), Ф. 648К (1924–1927,
1935), Ф. 649К (1924–1927, 1935), Ф. 651К (1887, 1897–1898, 1909).
Скица за разположението на телеграфните и телефонните участъци в ра
йона на Телеграфо-пощенска станция – Варна – Ф. 646К (1906).
Писма от Щаба на телеграфния район на ІV дивизионна област – Шумен
за стачката на служители и чиновници през 1919 г.: Ф. 649К (1920), Ф. 651К
(1920).
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Ведомости за подразделяне и изразходване на бюджетни кредити:
Ф. 649К (1928–1937), Ф. 651К (1884–1885).
Оправдателни документи: Ф. 646К (1910, 1917–1918, 1920–1922, 1928,
1933, 1940–1941), Ф. 648К (1939), Ф. 649К (1939).
Ревизионни актове: Ф. 646К (1918), Ф. 648К (1926–1929, 1932), Ф. 649К
(1926–1929, 1932), Ф. 650К (1940–1944), Ф. 651К (1921–1923, 1932–1933,
1937).
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VІІ. ТЪРГОВИЯ
ОБЛАСТНА СТОПАНСКА КАМАРА – ВАРНА
Ф. 63К, 3 оп., 646 а.е., 9,6 л.м., 1895–1945 г.
Създадена през 1895 г. съгласно Закона за търговско-индустриалните камари (ДВ, бр. 21 от 27 ян. 1895 г.) и Правилника за приспособление Закона за
търговско-индустриалните камари (ДВ, бр. 56 от 11 март 1895 г.). Камарата
е колективен изборен орган със съвещателни функции по отношение държавната политика в сферата на икономиката. През 1904 г. към камарата е открито
Средно търговско училище, а през 1921 г. – Висша търговска академия. Първоначално обхваща цяла Североизточна България, включително градовете Търново и
Габрово. През 1943 г. камарата се реорганизира, стеснява района си на дейност,
приема функциите на ликвидиралата Областна земеделска камара – Шумен и се
преименува на Областна стопанска камара – Варна. Предмет на дейност: проучване и даване становища и препоръки при гласуване на търговски закони, определяне митническите тарифи, проучване вътрешния и външния пазар, организиране
средното и висшето търговско образование. Промени в наименованието: Търговско-индустриална камара – Варна (1895–1943); Областна стопанска камара –
Варна (1943–1944). Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 52.

Протоколна книга от заседанията на бюрото на камарата (1897–1943).
Протоколи от сесии на камарата във Варна, Русе и Пловдив (1895–1943).
Заповедна книга (1897–1943).
Законопроект за индустриалните камари (1901–1937).
Преписки с МТЗ (1901–1911), МЗДИ (1911–1937) и МНС (1934–1935)
за провеждане на избори за членове на камарата.
Отчети за дейността на камарата (1905–1933, 1939, 1941, 1943).
Доклади на: бюрото на камара за дейността през 1943 г. (1944); секре
таря на камарата за състоянието на икономиката в района (1897–1900) и за
кризата в икономиката на страната (1923).
Проекти за допълнение на закона за изменение и насърчаване на местна
та индустрия (1912–1914).
Преписки с: Германо-българската търговска камара и Търговското пред
ставителство на СССР в България за фирмите – производителки (1903–1937);
еснафските сдружения (1905–1945), МТЗ (1905–1911), МЗДИ (1911–1945) и
МНС (1934–1935) за откриване на курсове по кроячество и шивачество в
района на камарата.
Баланси и сведения за дейността на акционерни дружества, занимаващи
се с производство на текстил, растителни масла и консервиране (1940–1943).
Отчети за работата на курсовете към камарата (1936–1937).
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Актове и протоколи от проведени изпити (1904–1908).
Списък на ръководители на частни курсове, открити под ръководството
на Варненската търговско-индустриална камара (1940).
Отчети, доклади и статистически сведения за броя на занаятчиите към
камарата по видове занаяти и производства (1905–1933).
Резолюции за оборудване на новопостроеното Варненско пристанище
със съоръжения за съхраняване на стоките (1914).
Резолюции, протоколи на строителния комитет, архитектурни планове и
поемни условия за провеждане на търгове за построяване сградата на Сред
ното търговско училище и разширяването на Висшето търговско училище
(1913–1941).
Регистър на: амбулантните търговци (1928–1941); търговските фирми
(1937–1944).
Азбучници на регистрирани търговски фирми за градовете: Елена,
Габрово, Горна Оряховица, Разград и Търново (б.д.).
Статистически сведения за: индустрията (1940–1944); броя на търговци
те, дадени по отрасли (1924–1930); внесени и изнесени стоки по видове и
държави, в количество и стойност (1919–1930).
Статистика на завършилите курсисти, ученици и студенти (1911–1917).
Финансов отчет (1932–1933).
КОМИСАРСТВО ПО СНАБДЯВАНЕТО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО – ВАРНА
Ф. 207К, 1 оп., 24 а.е., 0,4 л.м., 1931–1944 г.
Създадено през 1931 г. Предмет на дейност: осигуряване на населението
с продоволствени стоки при военна обстановка. Съществува до 1949 г. Вж. и
Ф. 219.

Заповеди и наредби по дейността (1935, 1942–1944).
Постановления на: МТПТ по дейността (1940, 1942–1943); Главното и
Областното комисарство за съставени актове (1941–1944).
Кореспонденция с Варненското общинско управление (1931–1942) и
Главното комисарство по снабдяването и разпределението (1942–1943) за
назначаване и уволнение на служители.
СТОКОВА БОРСА – ВАРНА
Ф. 49К, 1 оп., 140 а.е., 2 л.м., 1902–1947 г.
Създадена през 1902 г. като Търговско-житарска корпорация – Варна от
местните и чуждестранните търговци в града, занимаващи се с покупко-про-
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дажба на зърнени храни. Официално е открита през 1906 г. Установява и поддържа определен търговски порядък на житната пиаца, регулира отношенията
между търговците при покупко-продажбите на зърнени произведения. Ръководи
се от Закона за борсите (ДВ, бр. 51 от 8 март 1907 г.; ДВ, бр. 48 от 29 февр.
1912) и Закона за стоковите борси (ДВ, бр. 296 от 31 март 1928 г.). Предмет
на дейност: съвещателен орган в правителствената политика за търговия със
зърнени храни; събира информация за състоянието на чуждестранните пазари и
движението на цените в другите стокови борси; арбитър е при спорове между
търговци. Промени в наименованието: Търговско-житарска корпорация – Варна
(1902–1906); Житна борса – Варна (1906–1910); Стокова борса – Варна (1910–
1944). Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 57.

Протоколи от заседания на: настоятелството (1902–1939); УС (1912–
1924; 1929–1947); ПС (1926–1938).
Годишни отчети за дейността (1926–1947).
Съгласително между варненските търговци – житари за организирането
им в борсова корпорация и за определяне правилата за извършване на покуп
ко-продажби на зърнени произведения (1902).
Правилници и изменения на реда за извършване сделките на борсата
(1923–1939).
Решение да се образува синдикат на търговците – житари (1919).
Резолюции, писма и становища против нормиране на цените от страна
на Дирекцията за социални грижи и обществена предвидливост (1915); ком
пенсационните сделки, въведени след клиринговите спогодби (1934).
Ведомости за пристигналите вагони със зърнени храни (1905–1943).
Таблици за изнесените стоки през Варненското и Бургаското пристани
ще по артикули и страни (1928–1939).
Регистри за сключени срочни и налични продажби направо и чрез
посредници (1907–1944).
РАЙОНЕН ИНСПЕКТОР ПО ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ – ВАРНА
Ф. 192К, 1 оп., 27 а.е., 0,36 л.м., 1940–1944 г.
Действа от 1938 г. на пряко подчинение на Експортния институт, контролира износа на стоки. През 1940 г. Експортният институт се трансформира в
Дирекция на външната търговия. От 1 септ. 1940 г. към неговия район се причислява и Южна Добруджа, а от 15 февр. 1941 от района отпада територията на
новообразуваната Русенска област, където се открива самостоятелна служба
на Районния инспектор. Промени в наименованието: Районен инспекторат по
Експортния институт – Варна (1938–1940); Районен инспектор по външната
търговия – Варна (1940–1944). Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и
Ф. 191.
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Доклади от Експортния институт и от Дирекция на външната търговия –
София за състоянието на земеделието в района на инспекцията (1940–1944).
Преписки с Експортния институт и с Дирекцията на външната търговия
за организиране износа на птици, яйца, животни и месо и контрола върху
качеството на стоките (1940); внос на материали от Германия за нуждите на
АД „Кораловаг“ за строеж на бетонни кораби (1943–1944).
Таблици, сведения и доклади за износа през Варненското пристанище на
земеделски произведения за периода 1936–1939 г. (1940).
Реклами и предложения от фирми, желаещи да закупят български стоки
(1943).
Земеделско-стопански бюлетин от околийските агрономства за разви
тието на земеделските култури (1940–1941).
ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ИЗНОС НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
„ХРАНОИЗНОС“ – КЛОН ВАРНА
Ф. 224К, 1 оп., 75 а.е., 1,2 л.м., 1931–1944 г.
Създадена през 1930 г. съгласно Закона за закупуване и износ на зърнени храни
(ДВ, бр. 218 от 26 дек. 1930 г.). Предмет на дейност: търговия със зърнени храни,
памук, коноп и лен. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 245.

Преписки и разпореждания от Дирекция за закупуване и износ на зърне
ни храни „Храноизнос“ – София по дейността (1938–1940, 1942); с фирми за
закупуване на царевица и слънчоглед (1940).
Договор и преписка с фирми за доставка на ечемик от СССР (1942–1943).
Протокол за извършена проверка на всички имоти и материали (1939).
Анкетни статистически листове (1943–1944).
Счетоводни дневници и главни (1931–1944), партидни (1935–1936,
1941–1944), магазинни (1931–1944) и нарядни (1931, 1934, 1940, 1941–1943)
книги.
КУРОРТНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ ГРАДСКА ОБЩИНА – ВАРНА
Ф. 794К, 1 оп., 92 а.е., 0,2 л.м., 1925–1944 г.
Създадено през 1932 г. Включва морските бани, курортното бюро, хотела и
парковете в курортен комплекс „Св. Константин“, парковете и градините във
Варна, както и всички магазини и ресторанти в района на стопанството. Ръководи курортната и туристическата дейност, планово и целенасочено изгражда
варненския курортен комплекс. Промени в наименованието: Общинско курортно
стопанство – Варна (1932–1934); Общинско стопанско предприятие „Курортна
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дирекция“ – Варна (1934–1938); Курортно отделение при Градска община – Вар
на (1938–1944). Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 602.

Закон и правилник за изграждане на общинските стопански предприятия
(1928).
Законопроекти за развитие на стопанския туризъм в България (1932);
създаване на дирекция за стопански туризъм във Варна (1933).
Утвърдителен протокол, правилник, преписка с висшестоящи органи за
създаването на Курортен съвет във Варна (1936).
Протоколи от заседания на Курортния съвет (1936–1937, 1939) и екзе
кутивния комитет (1939) при Варненското общинско управление.
Правилници с изменения и допълнения за организацията и дейността
(1936, 1938).
Доклади и изложения на: курортната управа (1936–1937, 1939–1940);
български и чужди фирми и туристически бюра за курортната дейност във
Варна (1932–1938).
Изложение от кмета до МВРНЗ за отстъпване на част от морския плаж
от държавата в собственост на Варненската община (1939).
Протоколи и доклади от конференции по проблемите на стопанския ту
ризъм (1932, 1935–1936, 1938–1939).
Преписка с Министерството на съобщенията и Главна дирекция на же
лезниците и пристанищата за изграждането и развитието на Варна като ку
рортен център (1935) и с чужди фирми по въпросите на туристическия обмен
(1937–1939).
Писма и доклади за първото участие на България на Виенския панаир и
пропагандирането на варненския курорт (1932).
Протоколи, доклади и изложения за ремонта и поддръжката на матери
алната база (1925–1941).
Сведения за финансовите постъпления от туризъм и курортна дейност
във Варна за периода 1927–1944 г. (1944); посещенията на летовници в ку
рорта Варна за периода 1932–1944 г. (1944); състоянието на квартирния
въпрос (1937); организацията на курортното дело във Франция, Австрия и
Италия (1934).
Годишни финансови отчети (1934–1944).
Бюджети (1932–1937).
Протоколи от проверки на състоянието на курорта (1935, 1938).
Програми за организиране рекламата на курорта Варна (1936–1940).
Снимки от рекламна изложба (1938).
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МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА – ВАРНА
Ф. 733К, 1 оп., 20 а.е., 0,1 л.м., 1936–1972 г.
Създадена през 1932 г. от Лигата за курорта Варна. До 1936 г. представя
само български произведения. През 1936 г. е приета за член на Съюза на международните панаири в Милано (Италия), с което добива международен характер.
Предмет на дейност: организиране на промишлена изложба във Варна. Промени
в наименованието: Мострена изложба – Варна (1932–1936); Международна изложба – Варна (1937–1940). Прекратява дейността си през 1940 г.

Сведения за развитието на Варненските международни изложби (1938–
1939).
Проектобюджети, бюджети и баланси на изложбата (1936–1941) и Мос
трения панаир – Пловдив (1938–1939).
Сравнителна таблица за отпуснатите субсидии от държавата на Варнен
ската международна изложба и Пловдивския международен панаир (1939).
Сметка за построяването на изложбената палата (1940).
Дневник за движението на посетителите и сключените сделки (б.д.).
Сведения и списъци за изпратени рекламни материали и изложбени ле
гитимации (1937–1938).
Резултати от: IV (1935), V (1936), VII (1938), VIII (1939) и IX (1940)
изложби.
Общ план на VІІІ Международна изложба (1939).
Проспект на палатата на СССР на ІХ Международна изложба (1940).
Удостоверения на Пол Дюрони от участия в международни изложби
(1941–1972).
Снимки от VІІІ (1939) и ІХ Международна изложби (1940).
Т Ъ Р ГОВСК И ПРЕ Д ПРИЯТ ИЯ
„БЛАГОЙ ФАНЕВ“ АД ЗА ТЪРГОВИЯ И ИЗНОС – ВАРНА
Ф. 84К, 3 оп., 114 а.е., 2,65 л.м., 1940–1949 г.
Основано на 12 дек. 1940 г. На извънредното общо годишно събрание на акционерите от 24 юли 1941 г. е взето решение седалището на дружеството да се
премести в София, с клон във Варна. На 8 ноем. 1941 г. се открива клон и в Каварна. През 1943 г. се създава вакумна фабрика за производство на концентрати. От
14 апр. 1946 г. централата се премества във Варна с клонове в София и Каварна.
Предмет на дейност: търговия и износ на едър и дребен добитък, свине и селскостопански произведения; производство на концентрати, гроздов мед, доматено
пюре, сушени плодове и зеленчуци. Национализирано през 1947 г.
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Окръжни от: Клоновия съюз на консервната индустрия – София (1943–
1947); сдружението на търговците на билки и износители на плодове и зелен
чуци (1944–1945).
Протоколни книги от: общи годишни събрания (1940–1947); заседания
на ПС (1941–1947).
Фирмено дело (1941–1947).
Списъци и регистри на представители на фирмата в страната и чужбина
(1941).
Книги на: акционерите (1944–1945); доставчиците (1941); инвента
рите и балансите (1941–1947); дебитори и кредитори (1944–1947); касови
(1943–1945, 1947–1948); за износа на стоки за Румъния, СССР, Норвегия
(1942–1946); с ревизионни листи от Инспекцията по труда (1944–1949); за
стоките и амбалажа в яйчарски отдел (1942–1946); за суровите материали
във вакуумната и сушилната фабрика (1946–1947).
Търговска кореспонденция (1941–1947).
Преписки с: частни фирми, доставчици и банки (1941–1947); Русенска
стокова борса (1943); български и чужди фирми за закупуване на стоки за
износ и доставка на машини и машинни части (1943); чуждестранни фирми
за доставка на колбасарски машини и млекопреработвателни съдове (1943).
Регистри и статистически сведения за изнесените от фирмите стоки
(1941–1943).
Дневници и регистри за производството на бекон и работата на шестте
млекопреработвателни работилници (1943).
Касов наръчник (1945–1947).
Годишни и месечни сведения за дейността (1945–1948).
Главна книга (1943–1945).
„БЛАГОЙ ФАНЕВ“ – ИЗНОС–ВНОС – ВАРНА
Ф. 131К, 3 оп., 64 а.е., 1,2 л.м., 1935–1947 г.
Основана на 8 май 1926 г. Занимава се със златарство, търговия и комисионни. През 1935 г. е извършено допълнение към регистрацията на фирмата, в което
се посочва, че тя се занимава с износ на добитък, свине и птици в живо и заклано
състояние и други земеделски и животински произведения, а впоследствие – износ на яйца, млечни произведения, овощия и зеленчуци в прясно и преработено състояние. През 1938 г. открива колбасарска работилница и стопанство за угояване
на добитък. Промени в наименованието: Менителница – „Благой Фанев“ – Варна
(1926–1935); „Благой Фанев“ – износ–внос – Варна (1935–1947). Национализирана
през 1947 г.

Фирмено дело (1938–1940).
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Договори с представители за изработка и доставка на колбаси (1944–
1946).
Преписка с: висшестоящи органи за регистриране на фирмата (1942);
частни фирми и доставчици за закупуване на стоки за износ (1938–1941,
1943); Кредитна банка – Варна за осигуряване на кредити (1941).
Дневници (1941–1947).
Книги: главни (1941–1947); стокова (1941); магазинна (1941–1947);
касова (1940–1942, 1945–1947); инвентарни за: движимите имоти (1940) и
баланса (1937–1947), представителите в чужбина (1941), изнесените сто
ки в чужбина (1940–1941), доставчиците (1941), дебиторите и кредиторите
(1939–1947), текущите лихвени сметки (1939–1947), общите разноски (1940,
1942–1946) и производството (1940–1941, 1943–1947).
Декларации за извършени ревизии и сведения относно данъка върху во
енновременните печалби и оборота (1942–1947).
Ревизионни листи (1935–1943).
Ведомости за заплати на работниците от земеделското стопанство
(1945).
„НИКОЛА ЛАБАКОВ“ АД – ВАРНА
Ф. 167К, 1 оп., 42 а.е., 0,7 л.м., 1934–1951 г.
Основано на 2 юни 1934 г. От 1890 г. функционира като еднолична фирма
на Димитър Лабаков. От 1934 г. акционери са: Никола Лабаков, инж. Стефан
Трифонов Лабаков, Дафина Лабакова, Генчо Генчев, Йордан Лабаков, Кирил Станойков и Васил Лабаков. Предмет на дейност: търговия с железарски стоки и
технически материали. Ликвидирано през 1950 г.

Устав (1934).
Протоколи от заседания на УС (1934–1951) и годишни събрания (1935–
1951).
Книги: главни (1941–1950); инвентарна (1945–1946); магазинна (1939–
1941); за: акционерите (1934–1950); инвентара и месечните баланси (1934–
1945); кредиторите (1937–1945); дебиторите (1934–1948); общите уравни
телни разноски (1934–1949); калкулациите (1942–1945); чуждестранните
кореспонденти (1934–1942).
Дневници (1940–1943, 1949–1950).
Декларации за: данъка върху оборота и еднократния данък върху иму
ществата (1941–1949); обмитени стоки (1944).
Преписка с: БНБ за вноса на артикули от чужбина (1939–1944); Коми
сарството по снабдяването за определяне цените на стоките (1941–1946).
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Сведения за семейните добавки (1943–1946).
Ведомости за заплати (1942–1950).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЦУКАТО АНЕМОЯН“ – ВАРНА
Ф. 166К, 1 оп., 26 а.е., 0,45 л.м., 1927–1948 г.
Основано на 25 май 1918 г. Предмет на дейност: производство и търговия с
ликьори, коняк, вина и други спиртни напитки. Национализирано през 1947 г.

Дневници (1941–1947).
Книги за: дебиторите и кредиторите (1945–1947); сметките на работни
ците и служителите (1944–1948); балансови (1927–1942).
Декларации за данъка върху общия доход и еднократния данък (1947).
Месечни равносметки и оборотни ведомости на главната книга (1946,
1947).
Сведения за броя на работниците (1944–1947).
Ведомости за заплати на работниците и служителите (1930–1947).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БРАТЯ ЗОЛАС“ –
ПАРАХОДНА АГЕНЦИЯ – ВАРНА
Ф. 46К, 1 оп., 51 а.е., 0,5 л.м., 1895–1947 г.
Основано през 1890 г. от братя Пандели и Джон Золас. Предмет на дейност: параходно агентство и представителство на чуждестранни параходни
компании. Промени в наименованието: Фирма „Братя Золас“ – Варна (1890–
1931); Търговско АД „Братя Золас“ – Варна (1932–1935); Събирателно дружес
тво „Братя Золас“ – Параходна агенция – Варна (1936–1948). Ликвидирано през
1948 г.

Устав на Съюза на параходните агенти (1931).
Протоколна книга от общите и извънредните събрания на дружеството и
заседания на УС (1932–1936).
Фирмено дело за регистрацията на дружеството, фирмени карти и удос
товерения (1929–1936).
Наредби и тарифи за: товаро-разтоварителни операции, митнически
тарифи (1926); българските пристанища (1932–1933); телеграфни кодове
(1929–1939); информации за пристанищни и санитарни такси (1926–1939).
Преписки с чуждестранни фирми: „Джонсън и Къмпани Лимитед“ – Ли
върпул (Англия), „Дойче Леванте линии“ – Хамбург (Германия), „Кунар“ –
Ливърпул (Англия), „Броун“ – Лондон, „Ернст Руе“ – Хамбург (Германия),
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„Вандерзее“ – Истанбул, чиито представители са братя Золас, за транспор
тиране на стоки (1895–1947).
Писма на Варненската крайморска област за направени нарушения на
закони и разпоредби (1947).
Манифести, списъци на стоки, спецификации на товари, преминаващи
през Варненското пристанище, актове на Варненската митница за наложени
глоби на фирмата (1924–1947).
Баланси, сметка „Загуби и печалби“ и пояснения към отделни сметки
(1928–1941).
Месечни ведомости за сметките в главната книга (1947).
ТЪРГОВСКА ФИРМА
„АВРАМ ВЕЛИКОВ ХРИСТОВ И СИЕ“ – ВАРНА
Ф. 742К, 1 оп., 20 а.е., 0,8 л.м., 1895–1931 г.
Създадена през 1895 г. Притежава представителство в София. Предмет на
дейност: търговия с метални изделия. Съществува до 1931 г.

Писма, телеграми и поръчки от фирми в страната и чужбина (1895,
1923–1925).
Копирни книги за изходяща (1896–1897, 1901–1902, 1922–1924) и вхо
дяща (1927) кореспонденция по търговски и финансови въпроси.
Дневник на операциите (1898–1927).
Главна книга (1911–1931).
Годишни баланси за 1910, 1911 и 1919 г.
АД „КОНСТАНТИН ГЕНОВ“ – ВАРНА
Ф. 669К, 1 оп., 27 а.е., 0,7 л.м., 1926–1948 г.
Създадено през 1925 г. Занимава се с посредничество, комисионни операции и
търговия със стоки за широко потребление. Съществува до 1950 г.

Фирмено дело (1930–1936).
Главни книги (1930–1931, 1937–1948).
Дневници за ежедневни операции (1931–1948) и оборота (1936–1942).
Книги за дебиторите, кредиторите и текущите лихвени сметки (1930–
1936, 1943); паричните взаимоотношения с банки (1926–1928, 1936–1942).
Съдебна книга (1928–1936).
Албум на модели на мивки и вани на немски фирми (б.д.).
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ФРАНСИС ПИРСЪН БЕЙКЪР – ПАРАХОДНА АГЕНЦИЯ И
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ВАРНА
Ф. 26К, 1 оп., 152 а.е., 2,4 л.м., 1866–1941 г.
Създадена през 1918 г. Собственост е на Франсис Пирсън Бейкър – консулски
агент на английското правителство и консул във Варна. Предмет на дейност:
търговия с вълнени платове и други манифактурни стоки; представителство на
английски и други чуждестранни търговски фирми във Варна. През 1941 г., след
прекъсване на дипломатическите връзки с Англия, Бейкър напуска Варна, с което
и агенцията прекратява дейността си. Съдържа документи на англ., фр. и ит. ез.

Окръжни от външното министерство на Англия (1920, 1922–1928, 1930–
1935).
Дневници за входяща (1866–1886) и изходяща (1887–1928) кореспон
денция на Английското консулство във Варна.
Инструкция за прилагането на консулските, търговските и морските на
редби (1935).
Правилник за реда при мореплаването (1928) и пътуването на български
кораби (1928–1929).
Списъци на: дипломатическия корпус в България (1935), представители
те на английски фирми (1919).
Преписки с английски и други чуждестранни търговски и транспортни
предприятия за: създаване на търговски връзки (1922–1925); износ на до
битък, дървен материал и билки, внос на машини, хладилни инсталации, хи
микали, медикаменти, вълни и прежди (1922, 1925–1941); застраховане на
изнасяните стоки (1923–1935); изплащане на комисионни (1936–1940).
Тарифи за превоз на стоки и правила за товарене и разтоварване на жи
вотни, земеделски артикули и риба (1930–1931); изискване на стоки и чекове
за тях (1935–1938).
Каталози на стоки на английски фирми (1921–1923).
Декларации за внасяне на стоки (1927–1936).
Дневник за записване на пристигналите и заминалите кораби във Вар
ненското пристанище (1914–1939).
Книги: заповедна (1923–1932); касови (1924–1929, 1931–1937); глав
ни (1921–1938); партидни (1923, 1928–1930, 1936–1938); магазинни (1927–
1928); копирни (1914–1921, 1936–1937).
Преписки с: Франко-белгийска и българска банка – Варна по завероза
дължения (1929–1939), инкасиране на полици (1933–1939); БНБ по разреша
ване износ и внос на стоки (1932–1937), купуване на чекове за чуждестранна
валута (1934–1936).
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Сведения за количеството и цените на вносните стоки от Англия във
Варна (1921–1928).
Лична кореспонденция на Бейкър (б.д.).
ГРУПОВ ФОНД „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ – ВАРНА
Ф. 698К, 1 оп., 26 а.е., 0,4 л.м., 1895–1947 г.
Груповият фонд включва документи на търговски предприятия и търгов
ци от Варна: Алфред Тори – Търговска къща (1897–1938); Атанас Н. Димитров
(1945–1947); Борис Втичев – търговец (1940–1947); Борис Н. Атанасов (1929);
Борислав Маринов – питиепродавец (1944–1947); Братя Гайдови (1943–1947);
Търговска фирма „Диамандурос сие Статанис“ – търговия със зърнени храни
(1938–1939); Акционерно търговско индустриално дружество „Елексир“ (1922–
1934); АД „Кръстю Петков“ (1944–1947); Братя Михайлови и Стефан Георгиев
(1935–1947); Събирателно дружество „Морско око“ – склад за спиртни напитки (1939–1947); Параскев П. Маринов (1944–1947); Петър Г. Петрович – транспортно дружество „Приморие“ (1895); Акционерно търговско инудстриално
дружество „П. Г. Петрович и сие“ (1924); Дружество „Сапунджиев сие Радев“
(1911–1925); Търговско АД „Труд“ (1924–1934).

Протокол и доклади от годишни събрания на Акционерно търговско ин
дустриално дружество „Елексир“ (1923–1934).
Преписка с наследниците за разпределяне имуществото на Алфред Тори
(1930–1933).
Книги: главни на – Параскев П. Маринов (1944–1947), Дружество „Са
пунджиев сие Радев“ (1922–1925), Търговско АД „Труд“ (1931–1934); за ин
вентарите и балансите на – Борис Втичев (1940–1947), Атанас Н. Димитров
(1945–1947), Братя Гайдови (1943–1947), Братя Михайлови и Стефан Геор
гиев (1935–1947), Събирателно дружество „Морско око“ (1939–1947), Бо
рислав Маринов (1944–1947) и копирни на Алфред Тори – Търговска къща
(1897–1904, 1914–1938), транспортно дружество „Приморие“ (1895), Ак
ционерно търговско индустриално дружество „П. Г. Петрович и сие“ (1924),
Търговско АД „Труд“ (1924–1932).
Годишен баланс на Дружество „Сапунджиев сие Радев“ за 1922 г. (1923).
Преписки с: италиански, френски и гръцки фирми за дейността на Тър
говска фирма „Диамандурос сие Статанис“ (1938–1939), френски фирми
по търговски въпроси на: Акционерно търговско индустриално дружество
„Елексир“ (1922–1923), Дружество „Сапунджиев сие Радев“ (1911–1913).
Жалби от Борис Н. Атанасов против облагането с данък върху приходи
те от търговия с колониал и манифактура (1929).
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К ООП Е Р А Т ИВН А Т Ъ РГОВИ Я
РАЙОНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ВАРНА
Ф. 150К, 2 оп., 52 а.е., 1,05 л.м., 1925–1947 г.
Основан през 1920 г. Обединява всички кредитни кооперации в региона с цел
да предпази селскостопанските произведения от конкуренцията на частните
търговци. Занимава се с изкупуване на земеделски произведения и общо снабдяване на кооперациите, контролира дейността на кредитните кооперации и поддържа млекопреработвателно заведение. Промени в наименованието: Районен
земеделски кооперативен синдикат „Живот“ – Варна (1920–1925); Районен земеделски кооперативен съюз – Варна (1925–1944). Продължава дейността си и
след 1944 г. Вж. и Ф. 307.

Протоколи от: общи и извънредни събрания на съюза (1930–1946); засе
дания на УС (1930–1947); КС (1930–1945) и ПП (1933–1947).
Книги: главна (1941–1942), за: кредиторите (1925–1939); дебиторите
(1942–1943), партидни (1934–1939); на производителите (1939, 1942, 1943);
за активи и пасиви (1940) и общи разноски (1940), контролни (1941–1942),
за: печалбите и загубите (1937–1938); общите продажби (1938–1940).
Дневници за оборота (1926–1938, 1940–1943).
Консигнанти и консигнационни стоки (1925–1943).
Общи доставки (1937–1939).
Актове за извършени финансови ревизии (1929–1940, 1942–1944).
РИБНО ТЪРЖИЩЕ – ДЕДЕ АГАЧ
Ф. 193К, 1 оп., 10 а.е., 0,16 л.м., 1942–1944 г.
Създадено през 1941 г., след присъединяването на Беломорска Тракия към
България. Контролира покупко-продажбата на риба в района. След края на ВСВ
продължава да съществува извън границите на България на територията на
днешна Гърция.

Окръжни и указания от Районната инспекция по рибарство – Кавала
(Гърция) (1942).
Писма до Районния инспектор по рибарство – Кавала (Гърция) и Главния
инспектор по рибарство при МЗДИ; от Областната сметна палата – Ксанти
(Гърция), Околийското комисарство по снабдяването – Деде агач (Гърция),
по дейността със сведения за уловената и продадената риба (1942–1944); със
списъци на риболовци от риболовни сдружения за снабдяването им с храна
(1944).
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Дневници за улова на риба с гъргъри, грибове, лекотоварни уреди и от
морски корабен риболов и продажбата ѝ на тържището, с данни за количес
твото и вида на рибата и нейната стойност (1942–1944).
РИБОЛОВНА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ДОБРУДЖАНЕЦ“ – ВАРНА
Ф. 194К, 1 оп., 37 а.е., 1,2 л.м., 1930–1945 г.
Основана на 30 юни 1930 г. Предмет на дейност: лов на риба, раци и делфини. През 1945 г. се влива в новообразуваната Обединена риболовна трудовопроизводителна кооперация „Приморец“ – Варна. Вж. и Ф. 196.

Окръжни от Български рибарски съюз, Земеделска и кооперативна бан
ка; и преписка с Българска кооперативна банка за откриване на текущи смет
ки (1933–1934, 1938, 1942–1944).
Протоколи от заседания на УС (1930–1945) и КС (1944–1945).
Годишни отчети и статистически сведения (1935–1944).
Книги: инвентарна (1931–1945), главна (1931–1942), за: членовете
(1932–1945), загубите и печалбите (1932–1942).
Списъци на риболовни групи, даляни и грибове (1943–1945).
Сведения за уловената риба (1932–1944).
Дневник (1931–1945).
Ревизионни актове и анализ на балансовите сметки (1934–1942).
ПРОФЕСИОНАЛНА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ
„БЪЛГАРСКИ РИБОЛОВЕЦ“ – ВАРНА
Ф. 195К, 2 оп., 150 а.е., 3,8 л.м., 1921–1948 г.
Основана на 16 май 1921 г. Защитава икономическите интереси на членовете си, наема държавни концесии за лов и риболов, открива таляни по Черноморското крайбрежие. През 1945 г. се влива в новообразуваната Обединена риболовна трудовопроизводителна кооперация „Приморец“ – Варна. Вж. и фондове 196
и 584.

Учредителен протокол (1921).
Окръжни от Български рибарски съюз (1933) и БЗКБ – клон Варна
(1942).
Преписки с: Главния инспектор по рибарство при МЗДИ по реорганиза
цията на кооперацията съобразно новия типов устав на рибарските коопера
ции (1934–1935); Околийско управление – Варна и БЗКБ – клон Варна за оп
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ределяне на риболовните райони (1934); фирми за износ на раци в Германия
(1936–1944) и участие в Муждународната изложба във Варна (1940).
Годишни отчети за дейността, статистически сведения (1929, 1938–
1939).
Правилници за общия магазин на риболовните кооперации в България
(1924–1926) и рибните тържища във Варна и Гебедже (Белослав) (1936).
Договори за отдаване на концесия на езера и заливи по Черноморското
крайбрежие, поставяне на даляни в езерата и морето и тяхното стопанисване
(1929–1934).
Сведения за количеството уловена риба в езерата и морето (1922, 1925,
1927–1945).
Книги: главни (1922–1931, 1935, 1937–1945), инвентарни и балансови
(1926–1929, 1940–1945), на кооператорите (1922–1925), за: дяловете (1926–
1947), уловената и продадената риба (1922, 1924–1926, 1930–1948).
Регистри за събрано концесионно (1926–1944) и рибно (1921–1922,
1942–1948) право.
Писма, сведения и програми за откриването и дейността на рибарското
училище (1921–1934).
Дневници (1922–1938, 1941–1944).
Ревизионна книга на Инспекцията по труда (1932–1945).
РАЙОНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВЕН СИНДИКАТ
„ОБЩ ПОДЕМ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 57К, 2 оп., 249 а.е., 4,6 л.м., 1921–1947 г.
Създаден през 1919 г. Обединява всички кредитни кооперации в Провадийска
околия. Занимава се с изкупуване на селскостопански произведения и снабдяване на кооперациите със стоки. Поддържа соловарна фабрика в с. Мировци. Има
представителства във Варна и с. Вълчи дол. На 2 юни 1944 г. се преименува на
РКС „Общ подем“ – Провадия, като запазва предмета си на дейност. През 1948 г.
соловарната фабрика е ликвидирата като собственост на РКС – Провадия и се
създава Държавно химическо предприятие „Солоподем“ – Провадия. Вж. и Ф. 383.

Протоколи от: общи годишни събрания (1934–1938); заседания на УС
(1921–1943); КС (1922–1934); Постоянния комитет (1934–1938).
Отчети за дейността (1936–1941).
Дневници и главни книги за закупени зърнени храни (1922–1942).
Книга за производителите (1928–1943).
Преписки с ОСБЗК и решения за оказване организационна помощ и из
вършване на контрол върху дейността на кооперациите (1937) и определяне
на изкупните цени на стоките в чужбина (1935–1947).
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Доклади, решения и наредби на УС за: снабдяването на соловарната с
инвентар (1940); производството в соловарната (1938–1940); построяването
на нова соловарна (1940–1942); изграждането на електрическа централа към
соловарната (1940).
Статистически сведения за произведеното количество сол (1935–1943).
Касова и стокова книга на клона в с. Вълчи дол (1936–1937).
Годишни финансови отчети (1932–1944).
Ревизионни актове (1929, 1935–1942).
ПО Т Р Е Б И Т Е Л НИ КООП Е РА ЦИИ
12 фонда, 153 а.е., 1919–1947 г.
Създадени през 20-те и 30-те години на ХХ в. Обществено-стопански организации, обединяващи, на доброволни и равноправни начала, лица за съвместна дейност – изкупуване на селскостопански произведения от личните стопанства, осъществяване на общи доставки и продажба на селскостопански произведения, организиране на помощно промишлено производство, кредитиране и влогонабиране на
кооператори. Действат до 1947 г., когато се извършва уедряване на кооперациите.

РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“
(ОБЕДИНЕНА НАПРЕД) – ВАРНА
Ф. 236К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1938–1947 г. Вж. и Ф. 289
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – ВАРНА
Ф. 237К, 1 оп., 20 а.е., 0,35 л.м., 1934–1945 г.
ШИВАШКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„МОРСКИ ИЗГРЕВ“ – ВАРНА
Ф. 238К, 1 оп., 12 а.е., 0,35 л.м., 1932–1947 г.
РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СИЛА“ – ВАРНА
Ф. 239К, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1941–1947 г.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КООПЕРАТИВНА ЦЕНТРАЛА
„НАПРЕД“ – ВАРНА
Ф. 240К, 1 оп., 37 а.е., 0,6 л.м., 1919–1947 г.
КОЖАРО-ЦЪРВУЛАРСКА САРАШКА ПОТРЕБИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – ВАРНА
Ф. 241К, 1 оп., 11 а.е., 0,2 л.м., 1935–1947 г.
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ХЛЕБАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ
„УСПЕХ“ – ВАРНА
Ф. 243К, 1 оп., 16 а.е., 0,25 л.м., 1935–1947 г. Вж. и Ф. 920
ОБУЩАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ
„УСПЕХ“ – ВАРНА
Ф. 245К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1932–1943 г. Вж. и Ф. 295
СТОЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ
„БРЯСТ“ – ВАРНА
Ф. 247К, 1 оп., 12 а.е., 0,35 л.м., 1928–1947 г. Вж. и Ф. 919
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – с. Дългопол
Ф. 424К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1920–1933 г. Вж. и Ф. 757
РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„НАПРЕД“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 552К, 1 оп., 19 а.е., 0,6 л.м., 1921–1945 г.
МЕТАЛО-ТЕХНИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ
„УСПЕХ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 553К, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1935–1947 г.
Устави: Ф. 236К (1938), Ф. 238К (1936–1937), Ф. 240К (1919), Ф. 241К
(1936), Ф. 245К (1933).
Окръжни, наредби и писма от: МТПТ, Стопанската камара – Ф. 243К
(1935–1944); Работническа кооперативна централа „Труд“ – София – Ф. 236К
(1943–1944).
Учредителни протоколи: Ф. 236К (1938), Ф. 240К (1919), Ф. 243К (1935).
Протоколи от общи годишни събрания: Ф. 236К (1939–1944), Ф. 237К
(1936, 1941–1945), Ф. 238К (1939–1947), Ф. 239К (1941–1945), Ф. 240К
(1922–1947), Ф. 241К (1935–1945), Ф. 243К (1936–1947), Ф. 245К (1932–
1941), Ф. 247К (1942–1946), Ф. 552К (1931–1945); заседания на УС: Ф. 236К
(1938–1939), Ф. 237К (1937–1942), Ф. 238К (1932–1947), Ф. 239К (1942–
1946), Ф. 240К (1919–1947), Ф. 241К (1935–1947), Ф. 243К (1935–1945),
Ф. 245К (1932–1941), Ф. 247К (1928–1945), Ф. 424К (1920–1927, 1932–
1933), Ф. 552К (1921–1931, 1940–1944), Ф. 553К (1935–1947); КС: Ф. 236К
(1938–1939, 1941–1947), Ф. 237К (1934–1945), Ф. 238К (1932–1942), Ф. 239К
(1942–1946), Ф. 241К (1936–1945), Ф. 243К (1935–1946), Ф. 245К (1932–
1941), Ф. 247К (1936–1944).
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Годишни доклади и отчети за дейността на кооперациите: Ф. 236К
(1943), Ф. 237К (1936–1943), Ф. 240К (1924–1945), Ф. 243К (1936–1942),
Ф. 247К (1942–1946).
Книги: главни: Ф. 552К (1922–1923, 1925–1927, 1929–1936, 1938–1945),
Ф. 553К (1936–1939); за: членовете и дяловия капитал: Ф. 237К (1934–1945),
Ф. 238К (1933–1942), Ф. 240К (1919–1943), Ф. 241К (1936–1947), Ф. 245К
(1932–1942), Ф. 247К (1935–1947); инвентарите и балансите: Ф. 237К (1934–
1945), Ф. 238К (1932–1946), Ф. 239К (1941–1945), Ф. 240К (1928–1946),
Ф. 241К (1936–1946), Ф. 243К (1935–1947), Ф. 245К (1934–1942), Ф. 247К
(1929–1944).
Преписки със Съюза на бакалските сдружения – София, Комисарство по
снабдяването и разпределението – Варна, Търговско бакалско професионал
но дружество, банки, фирми и частни търговци за доставка на стоки за коопе
рациите и уреждане на сметни взаимоотношения: Ф. 237К (1936, 1938–1945),
Ф. 238К (1940–1947), Ф. 241К (1939–1945), Ф. 247К (1933–1938, 1943).
Дневници за оборота: Ф. 552К (1936–1941, 1944–1945), Ф. 553К (1938–
1939).
Годишни статистически сведения за дейността на кооперациите: Ф. 236К
(1943), Ф. 240К (1924–1944), Ф. 241К (1937–1944), Ф. 245К (1939–1943).
Бюджети и баланси: Ф. 239К (1945–1946), Ф. 240К (1940–1942), Ф. 243К
(1935–1942, 1944).
Ревизионни актове от финансови ревизии: Ф. 238К (1946), Ф. 239К
(1943–1946), Ф. 240К (1926–1930, 1933–1937), Ф. 241К (1937–1945), Ф. 243К
(1935–1942), Ф. 424К (1931–1932).
К Р Е Д И Т НИ К ООП Е РА ЦИИ
79 фонда, 1013 а.е., 1904–1958 г.
През периода 1904–1908 г. в много села на Варненска и Провадийска околии
се създават кооперативни сдружения с наименование Земеделска спестовна заемателна каса, Взаимноспомагателно спестовно кредитно земеделско дружес
тво, Земеделско спестовно дружество или Заемно спестовно сдружение. През
периода 1910–1915 г. са преименувани в кредитни дружества или кооперации.
Някои от кооперациите са създадени през 20-те години на ХХ в. Целта им е да
кредитират членовете си за стопанските им нужди; развиват и засилват спестовността и икономическата им мощ; организират доставката на стоки, общи
продажби и преработки на земеделски произведения; грижат се за разпространението на стопански знания и за умственото и нравственото издигане на членовете си. Отпускат заеми за стопански нужди срещу залог на движими имоти,
добитък и земеделски произведения. Средствата се набират от дялов капитал,
членски внос, кредити и влогове. Продължават дейността си и след 1944 г.

141

Архивни справочници

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „УСПЕХ“ – с. АКСАКОВО
Ф. 680К, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1921–1942 г. Вж. и Ф. 515
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. АСПАРУХОВО
Ф. 521К, 1 оп., 9 а.е., 0,2 л.м., 1923–1951 г. Вж. и Ф. 757
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 404К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1909–1950 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАРЯ“ – с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 45К, 2 оп., 27 а.е., 0,7 л.м., 1910–1947 г. Вж. и Ф. 743
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 535К, 1 оп., 13 а.е., 0,1 л.м., 1908–1947 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СИЛА“ – с. БОТЕВО
Ф. 492К, 1 оп., 22 а.е., 0,4 л.м., 1922–1946 г. Вж. и Ф. 794
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. БОЯНА
Ф. 493К, 1 оп., 68 а.е., 0,9 л.м., 1922–1950 г. Вж. и Ф. 794
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. БРЕСТАК
Ф. 544К, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1924–1955 г. Вж. и Ф. 723
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. БЪРЗИЦА
Ф. 603К, 1 оп., 16 а.е., 0,3 л.м., 1904–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВЕНЕЦ“ – с. ВЕНЧАН
Ф. 550К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1910–1947 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЛОЗА“ – с. Виница
Ф. 244К, 1 оп., 9 а.е., 0,2 л.м., 1922–1958 г. Вж. и Ф. 294
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. Владиславово
Ф. 246К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1924–1953 г. Вж. и Ф. 296
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. ВОДИЦА
Ф. 460К, 1 оп., 27 а.е., 0,45 л.м., 1931–1947 г. Вж. и Ф. 753
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. ВОДИЦИ
Ф. 504К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1924–1950 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БРАТСТВО“ – с. ВОЙВОДИНО
Ф. 362К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1925–1947 г. Вж. и Ф. 778
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗГРЕВ“ – с. ВЪГЛЕН
Ф. 705К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1925–1952 г. Вж. и Ф. 776
КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ОБНОВА“ –
с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 263К, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1924–1947 г. Вж. и Ф. 794
КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „НИВА“ –
с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 517К, 1 оп., 46 а.е., 1,15 л.м., 1908–1949 г. Вж. и Ф. 742
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. ГОРЕН БЛИЗНАК
Ф. 685К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1919–1942 г. Вж. и Ф. 758
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЛО“ – с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 679К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1927–1948 г. Вж. и Ф. 770
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „МАРЦИАНОПОЛ“ – с. Девня
Ф. 509К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1908–1948 г. Вж. и Ф. 772
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НОВ ЖИВОТ“ – с. ДОБРИНА
Ф. 548К, 1 оп., 9 а.е., 0,2 л.м., 1909–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 534К, 1 оп., 24 а.е., 0,55 л.м., 1907–1948 г. Вж. и Ф. 754
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – с. ДОБРОТИЧ
Ф. 427К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1927–1949 г. Вж. и Ф. 761
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЕЯЧ“ – с. ДЪБРАВИНО
Ф. 625К, 1 оп., 13 а.е., 0,25 л.м., 1909–1947 г. Вж. и Ф. 730
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „КАМЧИЙСКА ДОЛИНА“ –
с. Дългопол
Ф. 425К, 1 оп., 14 а.е., 0,18 л.м., 1920–1947 г. Вж. и Ф. 757
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. ЕСЕНИЦА
Ф. 530К, 1 оп., 14 а.е., 0,25 л.м., 1908–1951 г. Вж. и Ф. 781
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – с. ЖИТНИЦА
Ф. 324К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1910–1941 г. Вж. и Ф. 744
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – с. ЗАСМЯНО
Ф. 461К, 1 оп., 22 а.е., 0,4 л.м., 1927–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЛЮБЕНИЦА“ – с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 564К, 1 оп., 12 а.е., 0,2 л.м., 1921–1952 г. Вж. и Ф. 769
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. Игнатиево
Ф. 605К, 1 оп., 16 а.е., 0,4 л.м., 1920–1955 г. Вж. и Ф. 515
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БОРБА“ – с. ИЗГРЕВ
Ф. 235К, 1 оп., 10 а.е., 0,15 л.м., 1928–1956 г. Вж. и Ф. 751
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИСКЪР“ – с. ИСКЪР
Ф. 363К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1908–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. КАЛИМАНЦИ
Ф. 234К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1922–1951 г. Вж. и Ф. 751
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СИЛА“ – с. КАЛОЯН
Ф. 529К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1907–1951 г. Вж. и Ф. 781
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БОРБА“ – с. КАРАМАНИТЕ
Ф. 546К, 1 оп., 23 а.е., 0,35 л.м., 1908–1947 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДЕМ“ – с. КИТЕН
Ф. 426К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1936–1951 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗТОК“ – с. КИЧЕВО
Ф. 704К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1926–1953 г. Вж. и Ф. 776
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ДУНАВ“ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 700К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1938–1954 г. Вж. и Ф. 776
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – с. КОМАРЕВО
Ф. 482К, 1 оп., 19 а.е., 0,4 л.м., 1907–1953 г. Вж. и Ф. 748
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. КОНСТАНТИНОВО
Ф. 565К, 1 оп., 4 а.е., 0,1 л.м., 1929–1952 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪДРУЖИЕ“ – с. КРАКРА
Ф. 361К, 1 оп., 10 а.е., 0,3 л.м., 1908–1951 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. КРИВНЯ
Ф. 547К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1933–1955 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. КРУМОВО
Ф. 462К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1936–1957 г. Вж. и Ф. 753
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. КУМАНОВО
Ф. 706К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1929–1953 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. ЛЕВСКИ
Ф. 590К, 1 оп., 19 а.е., 0,3 л.м., 1924–1949 г. Вж. и Ф. 747
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ – с. МАНАСТИР
Ф. 323К, 1 оп., 6 а.е., 0,15 л.м., 1919–1945 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ДОБРИНА“ – с. МАРКОВО
Ф. 469К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1914–1939 г. Вж. и Ф. 772
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА“ – с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 545К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1941–1955 г. Вж. и Ф. 723
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАРЯ“ – с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 278К, 1 оп., 23 а.е., 0,4 л.м., 1908–1950 г. Вж. и Ф. 736
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – с. МОМИНО
Ф. 407К, 1 оп., 25 а.е., 0,4 л.м., 1906–1952 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. НЕВША
Ф. 577К, 2 оп., 21 а.е., 0,35 л.м., 1905–1947 г. Вж. и Ф. 756
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. НЕНОВО
Ф. 507К, 1 оп., 13 а.е., 0,25 л.м., 1908–1949 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ – с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 483К, 1 оп., 20 а.е., 0,26 л.м., 1920–1948 г. Вж. и Ф. 751
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – с. ОВЧАГА
Ф. 508К, 1 оп., 15 а.е., 0,3 л.м., 1908–1949 г. Вж. и Ф. 779
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗВОР“ – с. ОРЕШАК
Ф. 701К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1929–1945 г. Вж. и Ф. 776
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – с. ОСЕНОВО
Ф. 703К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1922–1951 г. Вж. и Ф. 776
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАЧАЛО“ – с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 684К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1922–1944 г. Вж. и Ф. 758
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ДРУЖБА“ – с. РАВНА
Ф. 506К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1920–1956 г. Вж. и Ф. 779
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВЗАИМНОСТ“ – с. РАВНА ГОРА
Ф. 686К, 1 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1923–1953 г. Вж. и Ф. 758
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – с. САДОВО
Ф. 408К, 1 оп., 14 а.е., 0,25 л.м., 1909–1950 г. Вж. и Ф. 769
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВЗАИМНОСТ“ – с. СИНДЕЛ
Ф. 629К, 1 оп., 18 а.е., 0,4 л.м., 1923–1947 г. Вж. и Ф. 730
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „КАПКА“ – с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 677К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1936–1946 г. Вж. и Ф. 770
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОСВЕТА“ – с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 604К, 1 оп., 5 а.е., 0,15 л.м., 1923–1932 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. СНЕЖИНА
Ф. 678К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1920–1945 г. Вж. и Ф. 770
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЛОНГОЗ“ – с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 673К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1921–1949 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОБНОВА“ – с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 518К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1934–1953 г. Вж. и Ф. 742
КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ“ –
с. СТРАХИЛ
Ф. 264К, 1 оп., 4 а.е., 0,15 л.м., 1924–1950 г.
ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАДРУГА“ –
с. Суворово
Ф. 436к, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1922–1928 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЕЯЧ“ – с. СУЛТАНЦИ
Ф. 627К, 1 оп., 32 а.е., 0,9 л.м., 1906–1950 г. Вж. и Ф. 730
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА“ – с. ТРЪСТИКОВО
Ф. 628К, 1 оп., 8 а.е., 0,18 л.м., 1920–1948 г. Вж. и Ф. 730
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ТУТРАКАНЦИ
Ф. 549К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1922–1955 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ХРАБРОВО
Ф. 551К, 1 оп., 20 а.е., 0,3 л.м., 1918–1949 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЛО“ – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 505К, 1 оп., 43 а.е., 0,4 л.м., 1907–1950 г. Вж. и Ф. 779
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НОВ ЖИВОТ“ – с. ЧЕРНЕВО
Ф. 468К, 1 оп., 15 а.е., 0,4 л.м., 1920–1944 г. Вж. и Ф. 772
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БЪЛГАРИЯ“ – с. ЩИПСКО
Ф. 360К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1929–1945 г. Вж. и Ф. 778
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. ЯВОРОВО
Ф. 474К, 1 оп., 2 а.е., 0,05 л.м., 1937–1943 г. Вж. и Ф. 762
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАДРУГА“ – с. ЯГНИЛО
Ф. 667К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1921–1947 г. Вж. и Ф. 717
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ЯРЕБИЧНА
Ф. 702К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1925–1954 г. Вж. и Ф. 776
Устави и уставни преписки: Ф. 360К (1942), Ф. 517К (1908), Ф. 577К
(1905).
Окръжни, наредби и писма от Централния съюз на българските земе
делски кооперации, Общия съюз на земеделските кооперации – София, Ра
йонния съюз на земеделските кооперации – Варна, Дирекция за закупуване и
износ на зърнени храни „Храноизнос“ – София: Ф. 45К (1911–1923), Ф. 400К
(1937–1942), Ф. 425К (1926–1941), Ф. 492К (1935), Ф. 493К (1924–1936,
1938–1947), Ф. 517К (1926–1936), Ф. 534К (1926–1943), Ф. 700К (1939–
1943), Ф. 702К (1928–1943), Ф. 704К (1936–1940), Ф. 705К (1929–1942);
БЗКБ – София и клон Варна, БЦКБ – София и клон Варна: Ф. 45К (1912–
1920), Ф. 400К (1937–1942), Ф. 425К (1926–1941), Ф. 492К (1933, 1938–1940,
1943), Ф. 493К (1924–1933, 1935–1936, 1938–1941), Ф. 517К (1911–1914,
1919–1927, 1930–1935), Ф. 534К (1926–1943), Ф. 700К (1939–1943), Ф. 702К
(1928–1943), Ф. 703К (1929–1941), Ф. 704К (1937–1940), Ф. 705К (1929–
1942) по дейността на кооперативните дружества.
Учредителни протоколи: Ф. 482К (1907), Ф. 509К (1908), Ф. 603К (1904),
Ф. 706К (1929–1947).
Протоколи от: общи годишни събрания: Ф. 45К (1930–1944), Ф. 234К
(1922–1946), Ф. 235К (1929–1947), Ф. 244К (1922–1954), Ф. 263К (1924–
1946), Ф. 264К (1924–1949), Ф. 278К (1908–1948), Ф. 323К (1919–1931,
1937–1945), Ф. 324К (1910–1934, 1937–1941), Ф. 400К (1940–1947), Ф. 404К
(1909–1915, 1933–1939), Ф. 425К (1944–1945), Ф. 427К (1927–1949), Ф. 436К
(1922–1927), Ф. 461К (1930–1948), Ф. 462К (1936–1941), Ф. 482К (1907–
1928, 1932–1953), Ф. 483К (1920–1923, 1926–1927, 1938–1946), Ф. 493К
(1922–1946), Ф. 504К (1924–1947), Ф. 505К (1912–1923, 1930–1950), Ф. 506К
(1936–1949), Ф. 507К (1908–1947), Ф. 508К (1908–1924, 1927–1949), Ф. 509К
(1908–1912, 1914–1920, 1923–1931, 1934–1936, 1941–1948), Ф. 517К (1908–
1920, 1926–1938), Ф. 518К (1934–1948), Ф. 521К (1928–1931, 1937–1946),
Ф. 534К (1907–1948), Ф. 535К (1908–1922), Ф. 544К (1924–1942), Ф. 545К
(1941–1948), Ф. 546К (1908–1915, 1919–1946), Ф. 547К (1943–1948), Ф. 548К
(1909–1922, 1928–1946), Ф. 550К (1910–1947), Ф. 551К (1926–1949), Ф. 564К
(1921–1930, 1935–1945), Ф. 565К (1929–1938), Ф. 577К (1908–1912, 1929–
1947), Ф. 590К (1924–1945), Ф. 603К (1904–1908, 1933–1948), Ф. 627К (1906–
1947), Ф. 628К (1923–1945), Ф. 667К (1942–1947), Ф. 673К (1921–1932),
Ф. 677К (1936–1946), Ф. 678К (1920–1926, 1932–1945), Ф. 679К (1943–1948),
Ф. 680К (1921–1923), Ф. 684К (1922–1929, 1935–1944), Ф. 685К (1919–1942),
Ф. 686К (1923–1946), Ф. 701К (1929–1930, 1936–1941), Ф. 702К (1925–1931,
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1935–1949), Ф. 703К (1922–1945), Ф. 705К (1925–1943), Ф. 706К (1941–
1949); заседания на УС: Ф. 45К (1910–1923, 1925–1932, 1935–1944), Ф. 234К
(1922–1946), Ф. 235К (1930–1947), Ф. 244К (1922–1932, 1937–1945), Ф. 263К
(1924–1946), Ф. 264К (1924–1949), Ф. 278К (1909–1948), Ф. 323К (1919–
1931, 1937–1945), Ф. 324К (1910–1934, 1937–1941), Ф. 360К (1929–1930,
1932–1945), Ф. 361К (1908–1945), Ф. 362К (1925–1942), Ф. 363К (1908–1931,
1940–1948), Ф. 400К (1940–1947), Ф. 404К (1909–1915, 1933–1939), Ф. 407К
(1906–1915, 1930–1946), Ф. 408К (1923–1938), Ф. 425К (1920–1944), Ф. 426К
(1936–1945), Ф. 427К (1927–1949), Ф. 436К (1922–1928), Ф. 461К (1930–
1948), Ф. 462К (1936–1941), Ф. 468К (1920–1944), Ф. 469К (1914–1931),
Ф. 474К (1937–1941), Ф. 482К (1907–1928, 1932–1945), Ф. 483К (1920–1924,
1926–1927, 1937–1940), Ф. 492К (1927–1943), Ф. 493К (1922–1946), Ф. 504К
(1924–1947), Ф. 505К (1912–1923, 1930–1950), Ф. 506К (1936–1949), Ф. 507К
(1908–1947), Ф. 508К (1908–1924, 1927–1949), Ф. 509К (1908–1912, 1914–
1920, 1923–1931, 1934–1936, 1941–1948), Ф. 517К (1908–1920, 1926–1938),
Ф. 518К (1934–1948), Ф. 521К (1928–1931, 1937–1946), Ф. 529К (1907–1908,
1923–1945), Ф. 530К (1908–1946), Ф. 534К (1907–1948), Ф. 535К (1908–
1922), Ф. 544К (1924–1942), Ф. 545К (1941–1948), Ф. 546К (1908–1915,
1919–1946), Ф. 547К (1943–1948), Ф. 548К (1909–1922, 1928–1946), Ф. 550К
(1910–1947), Ф. 551К (1926–1949), Ф. 564К (1921–1930, 1935–1945),
Ф. 565К (1929–1938), Ф. 577К (1908–1912, 1929–1947), Ф. 590К (1924–1945),
Ф. 603К (1904–1908, 1942–1948), Ф. 605К (1939–1944), Ф. 625К (1934–1947),
Ф. 627К (1906–1947), Ф. 628К (1923–1945), Ф. 629К (1923–1927, 1929–1943),
Ф. 667К (1942–1947), Ф. 673К (1921–1932), Ф. 677К (1936–1946), Ф. 678К
(1920–1926, 1932–1945), Ф. 679К (1943–1948), Ф. 680К (1921–1923),
Ф. 684К (1922–1929, 1935–1944), Ф. 685К (1919–1942), Ф. 686К (1923–1946),
Ф. 701К (1929–1930, 1936–1941), Ф. 702К (1925–1931, 1935–1949), Ф. 703К
(1922–1945), Ф. 704К (1926–1944), Ф. 705К (1932–1943), Ф. 706К (1941–
1949); заседания на КС: Ф. 45К (1931–1946), Ф. 234К (1922–1946), Ф. 235К
(1930–1947), Ф. 244К (1932–1958), Ф. 246К (1938–1941), Ф. 278К (1908–
1948), Ф. 323К (1919–1931, 1937–1945), Ф. 324К (1910–1934, 1937–1941),
Ф. 361К (1912–1913, 1936–1940), Ф. 400К (1940–1947), Ф. 404К (1909–1915,
1933–1939), Ф. 407К (1906–1915, 1930–1946), Ф. 408К (1923–1938), Ф. 426К
(1937–1951), Ф. 427К (1942–1949), Ф. 436К (1925–1928), Ф. 461К (1930–
1948), Ф. 462К (1936–1941), Ф. 469К (1914–1931), Ф. 474К (1937–1941),
Ф. 482К (1937–1953), Ф. 483К (1920–1923, 1938–1942), Ф. 492К (1927–1930,
1932–1943), Ф. 493К (1922–1935, 1937–1954), Ф. 504К (1924–1947), Ф. 505К
(1912–1923, 1930–1950), Ф. 506К (1936–1949), Ф. 507К (1908–1947), Ф. 508К
(1908–1924, 1927–1949), Ф. 509К (1908–1912, 1914–1920, 1923–1931, 1934–
1936, 1941–1948), Ф. 517К (1940–1947), Ф. 521К (1928–1931, 1937–1946),
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Ф. 530К (1938–1942), Ф. 534К (1907–1948), Ф. 535К (1914–1922, 1940–1946),
Ф. 544К (1924–1942), Ф. 545К (1941–1952), Ф. 546К (1908–1915, 1919–1946),
Ф. 547К (1943–1948), Ф. 548К (1909–1922, 1928–1948), Ф. 550К (1939–1941),
Ф. 551К (1926–1949), Ф. 564К (1921–1930, 1935–1945), Ф. 565К (1929–1938),
Ф. 590К (1924–1945), Ф. 603К (1942–1948), Ф. 625К (1934–1947), Ф. 627К
(1906–1947), Ф. 628К (1923–1945), Ф. 629К (1923–1927, 1929–1943), Ф. 677К
(1936–1946), Ф. 678К (1927–1942), Ф. 684К (1922–1929, 1935–1944), Ф. 685К
(1919–1942), Ф. 686К (1923–1946), Ф. 701К (1929–1930, 1936–1941), Ф. 702К
(1925–1931, 1935–1949), Ф. 703К (1922–1951), Ф. 704К (1926–1953), Ф. 705К
(1932–1943), Ф. 706К (1941–1949); заседания на КС за извършени ревизии:
Ф. 505К (1939–1946), Ф. 507К (1941), Ф. 521К (1935–1939), Ф. 535К (1939–
1943), Ф. 546К (1932–1934, 1940–1947), Ф. 629К (1932–1935).
Годишни отчети за дейността на кооперациите: Ф. 400К (1934, 1937),
Ф. 461К (1935, 1940–1941), Ф. 468К (1934), Ф. 483К (1942–1943), Ф. 493К
(1922–1943), Ф. 505К (1912, 1914, 1920–1922, 1928–1943), Ф. 506К (1938–
1943), Ф. 517К (1909, 1912, 1926–1929, 1932–1944), Ф. 534К (1926–1943),
Ф. 544К (1932–1944), Ф. 590К (1925–1943), Ф. 667К (1921–1945), Ф. 686К
(1924–1926, 1929, 1933, 1936–1944).
Книги за членовете: Ф. 234К (1922–1951), Ф. 235К (1928–1956), Ф. 246К
(1924–1953), Ф. 263К (1925–1947), Ф. 360К (1932–1945), Ф. 407К (1907–
1913, 1915–1920, 1922–1945), Ф. 408К (1938–1944), Ф. 468К (1924–1943),
Ф. 493К (1924–1948), Ф. 504К (1924–1950), Ф. 509К (1934–1945), Ф. 517К
(1908–1914, 1923–1942), Ф. 529К (1921–1931), Ф. 530К (1909–1933),
Ф. 544К (1943–155), Ф. 545К (1942–1955), Ф. 546К (1908–1947), Ф. 549К
(1940–1955), Ф. 551К (1918–1943), Ф. 564К (1938–1951), Ф. 590К (1924–
1946), Ф. 627К (1909–1921, 1937–1950), Ф. 628К (1920–1934), Ф. 700К
(1938–1954), Ф. 702К (1941–1954), Ф. 706К (1929–1953); дяловия капитал:
Ф. 404К (1940–1948), Ф. 425К (1941–1945), Ф. 462К (1936–1957), Ф. 506К
(1920–1928, 1942–1956), Ф. 507К (1908–1919, 1924–1937), Ф. 508К (1914–
1947), Ф. 550К (1924–1938), Ф. 577К (1924–1925, 1941–1942), Ф. 603К
(1934–1944), Ф. 605К (1938–1947), Ф. 629К (1924–1942).
Главни книги: Ф. 45К (1939–1942), Ф. 263К (1936–1947), Ф. 517К (1941–
1949), Ф. 550К (1939–1941), Ф. 577К (1942–1943), Ф. 603К (1942–1944),
Ф. 625К (1909–1941), Ф. 629К (1924–1929).
Партидни книги за: дебитори и кредитори: Ф. 404К (1937–1948), Ф. 482К
(1943–1950); срочни и безсрочни влогове: Ф. 45К (1943–1947), Ф. 264К
(1925–1950), Ф. 505К (1907–1938), Ф. 577К (1933–1938); спестовни влогове:
Ф. 264К (1925–1950), Ф. 493К (1926–1937), Ф. 505К (1921–1947), Ф. 577К
(1938–1943); лихви и комисионни: Ф. 483К (1940–1947), Ф. 517К (1943–
1948), Ф. 577К (1942–1943).
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Спомагателни книги за: инвентарите и балансите: Ф. 45К (1921–1935),
Ф. 244К (1923–1944), Ф. 246К (1940–1948), Ф. 278К (1908–1950), Ф. 362К
(1944–1947), Ф. 404К (1909–1950), Ф. 408К (1936–1950), Ф. 474К (1941–
1943), Ф. 504К (1924–1949), Ф. 530К (1942–1944), Ф. 535К (1923–1947),
Ф. 545К (1942–1947), Ф. 550К (1915–1939), Ф. 565К (1937–1952), Ф. 577К
(1941–1943), Ф. 625К (1910–1935), Ф. 627К (1907–1948), Ф. 629К (1926–
1947), Ф. 679К (1927–1947), Ф. 686К (1936–1953), Ф. 701К (1941–1945),
Ф. 702К (1939–1951), Ф. 703К (1936–1951), Ф. 705К (1936–1952), Ф. 706К
(1936–1947); движимите и недвижимите имоти: Ф. 483К (1925–1948), Ф. 530К
(1935–1948), Ф. 564К (1922–1935), Ф. 605К (1920–1955); произведените сто
ки: Ф. 278К (1927–1929, 1935–1942), Ф. 530К (1942–1951); общи разходи
за преработването на селскостопанските продукти и продажбата на готова
продукция: Ф. 45К (1925–1935), Ф. 278К (1921–1923, 1934–1938), Ф. 404К
(1940–1948), Ф. 493К (1934–1935, 1943–1950), Ф. 518К (1942–1953).
Дневници – главни книги на счетоводните записвания: Ф. 45К (1942–
1944), Ф. 234К (1922–1946), Ф. 235К (1928–1931, 1940–1947), Ф. 246К
(1928–1943), Ф. 264К (1925–1947), Ф. 278К (1935–1937, 1941–1947),
Ф. 361К (1912–1951), Ф. 400К (1936–1941), Ф. 407К (1915–1952), Ф. 408К
(1909–1912, 1920–1948), Ф. 425К (1940–1947), Ф. 468К (1923–1942), Ф. 482К
(1909–1947), Ф. 483К (1922–1923, 1926–1927, 1931–1934), Ф. 492К (1940–
1945), Ф. 493К (1928–1929, 1936–1948), Ф. 505К (1929–1944), Ф. 506К
(1941–1946), Ф. 509К (1928–1929, 1941–1943), Ф. 517К (1913–1921, 1929–
1932, 1943–1947), Ф. 521К (1923–1929, 1931–1932, 1936–1951), Ф. 529К
(1926–1929, 1938–1951), Ф. 530К (1908–1911, 1925–1944), Ф. 534К (1915–
1945), Ф. 535К (1908–1910, 1928–1935), Ф. 544К (1938–1941), Ф. 545К
(1942–1947), Ф. 546К (1924–1945), Ф. 551К (1918–1946), Ф. 564К (1941–
1946), Ф. 590К (1924–1947), Ф. 603К (1939–1944), Ф. 604К (1923–1927,
1929–1932), Ф. 605К (1920–1938, 1943–1944), Ф. 627К (1907–1946), Ф. 628К
(1920–1923, 1931–1936, 1942–1947), Ф. 629К (1924–1927, 1931–1943).
Преписки с: ВОС – Ф. 493К (1926–1936); предприятия, фирми, част
ни търговци и организации: Ф. 400К (1939), Ф. 426К (1942), Ф. 461К (1927,
1935, 1939–1944), Ф. 493К (1924–1929, 1935–1935, 1943–1948) за дейността.
Годишни статистически сведения за финансовото и стопанското със
тояние: Ф. 492К (1936–1941) Ф. 517К (1937–1940), Ф. 534К (1929–1943),
Ф. 700К (1939–1940), Ф. 703К (1930–1941), Ф. 704К (1937–1940).
Годишни счетоводни отчети: Ф. 362К (1935–1944), Ф. 530К (1908–1914,
1919–1924), Ф. 535К (1934–1944), Ф. 545К (1943–1944), Ф. 564К (1941–1944),
Ф. 701К (1941–1944), Ф. 705К (1930, 1936–1942), Ф. 706К (1942–1943).
Баланси: Ф. 400К (1937), Ф. 483К (1942–1944), Ф. 492К (1939–1942),
Ф. 507К (1914–1923, 1926–1949), Ф. 508К (1908–1911, 1914–1927, 1932–
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1945), Ф. 518К (1942–1945), Ф. 544К (1942–1944), Ф. 590К (1936–1949),
Ф. 605К (1920–1930), Ф. 627К (1942–1944), Ф. 628К (1944–1948), Ф. 700К
(1939–1940), Ф. 702К (1929–1933, 1940–1945), Ф. 703К (1930–1941), Ф. 704К
(1939, 1944).
Актове и протоколи от финансови ревизии: Ф. 45К (1913), Ф. 234К
(1943–1944), Ф. 235К (1931–1947), Ф. 246К (1927–1948), Ф. 278К (1938–
1948), Ф. 360К (1942–1944), Ф. 362К (1936–1944), Ф. 400К (1931–1932,
1934–1943), Ф. 425К (1942–1944), Ф. 461К (1937–1944), Ф. 469К (1937–
1939), Ф. 483К (1936, 1939), Ф. 492К (1933–1946), Ф. 493К (1924–1944),
Ф. 505К (1910–1943), Ф. 506К (1941–1942), Ф. 517К (1908–1910, 1930–1936),
Ф. 518К (1942–1944), Ф. 534К (1929–1943), Ф. 544К (1938–1951), Ф. 546К
(1922–1935, 1943), Ф. 547К (1941–1947), Ф. 549К (1922–1944), Ф. 590К
(1928–1934), Ф. 603К (1931–1936, 1942–1945), Ф. 627К (1940–1943), Ф. 667К
(1922–1939), Ф. 679К (1930–1944), Ф. 680К (1936–1942), Ф. 700К (1938–
1944), Ф. 702К (1928–1937), Ф. 703К (1930–1943), Ф. 704К (1928–1941),
Ф. 705К (1930, 1937–1944), Ф. 706К (1943–1944).
Т Р У ДОВО -Г ОРС К И ПРОИ ЗВОД ИТ Е ЛНИ КООП Е РАЦИИ
16 фонда, 119 а.е., 1926–1959 г.
Създадени са като сдружения с ограничена отговорност в периода 1926–
1937 г. Организират кооперативното използване на горските продукти, получени
от изсичане на държавните и частните горски масиви; откриването на магазини
за доставка на необходимите уреди, сечива и продоволствени стоки за кооператорите; отпускането на кредити; продажбата на изработените от дървен
материал произведения. Развитието на потребителна, влогова и кредитна дейност, създаването на собствен транспорт и заведения за услуги на членовете и
населението ги превръща във всестранни обединения. Продължават дейността
си и след 1944 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КОЗЯ РЕКА“ – с. АСПАРУХОВО
Ф. 522К, 1 оп., 2 а.е., 0,05 л.м., 1937–1951 г.

Основана през 1937 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ПРИМОРИЕ“ – с. Бяла
Ф. 459К, 1 оп., 25 а.е., 0,4 л.м., 1931–1947 г.

Основана през 1931 г. Вж. и Ф. 714.
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ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ОБЕДИНЕНИЕ“ – с. ВЕНЕЛИН
Ф. 480К, 1 оп., 2 а.е., 0,05 л.м., 1941–1951 г.

Основана през 1936 г. Вж. и Ф. 763.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КОДЖА БАЛКАН“ – с. ГОЛИЦА
Ф. 478К, 1 оп., 9 а.е., 0,2 л.м., 1938–1955 г.

Основана през 1926 г. Вж. и Ф. 763.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЧЕРНО МОРЕ“ – с. ГОРЕН БЛИЗНАК
Ф. 688К, 1 оп., 3 а.е., 0,04 л.м., 1937–1955 г.

Основана през 1937 г. Вж. и Ф. 758.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СВЕТЛИНА“ – с. ГОРИЦА
Ф. 457К, 1 оп., 5 а.е., 0,08 л.м., 1934–1952 г.

Основана през 1934 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ДЕБЕЛЕЦ“ – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 473К, 1 оп., 11 а.е., 0,3 л.м., 1926–1948 г.

Основана през 1926 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЛОНГОЗ“ – с. ДЪБРАВИНО
Ф. 626К, 1 оп., 7 а.е., 0,2 л.м., 1935–1959 г.

Основана през 1934 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КИТКА“ – с. КИТКА
Ф. 687К, 1 оп., 3 а.е., 0,08 л.м., 1937–1953 г.

Основана през 1937 г. Вж. и Ф. 758.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КРЕПОСТ“ – с. ПОПОВИЧ
Ф. 458К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1932–1951 г.

Основана през 1932 г.
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ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ДЪБ“ – с. ПЧЕЛНИК
Ф. 477К, 1 оп., 14 а.е., 0,25 л.м., 1926–1954 г.

Основана през 1926 г. Вж. и Ф. 763.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„НАДЕЖДА“ – с. РУДНИК
Ф. 607К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1932–1948 г.

Основана през 1932 г.

РАЙОННА ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – с. СОЛНИК
Ф. 479К, 1 оп., 2 а.е., 0,03 л.м., 1929–1947 г.

Основана през 1927 г. Вж. и Ф. 763.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БРЯСТ“ – с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 674К, 1 оп., 8 а.е., 0,2 л.м., 1926–1949 г.

Основана през 1926 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЗОРА“ – с. ШКОРПИЛОВЦИ
Ф. 676К, 1 оп., 8 а.е., 0,2 л.м., 1933–1952 г.

Основана през 1933 г.

ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ГЕНИШ АДА“ – с. ЮНЕЦ
Ф. 675К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1932–1950 г.
Основана през 1933 г.
Устави: Ф. 458К (1932), Ф. 459К (1936), Ф. 676К (1934, 1947).
Учредителни протоколи: Ф. 477К (1926), Ф. 675К (1932–1933).
Протоколи от: общи годишни събрания: Ф. 457К (1943–1951), Ф. 459К
(1931–1937), Ф. 473К (1926–1946), Ф. 477К (1936–1950), Ф. 479К (1937–
1944), Ф. 607К (1932–1940, 1942–1947), Ф. 674К (1926–1932, 1938–1944),
Ф. 675К (1932–1938, 1942–1950), Ф. 676К (1937–1947), Ф. 687К (1937–
1942), Ф. 688К (1937–1955); заседания на УС: Ф. 457К (1943–1951), Ф. 458К
(1934–1945), Ф. 459К (1931–1937), Ф. 473К (1926–1946), Ф. 477К (1926–
1945), Ф. 478К (1938–1945), Ф. 522К (1937–1951), Ф. 607К (1932–1940,
1942–1947), Ф. 626К (1935–1947), Ф. 674К (1926–1932, 1938–1944), Ф. 675К
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(1932–1938, 1942–1950), Ф. 676К (1937–1947), Ф. 687К (1937–1942), Ф. 688К
(1937–1955); заседания на КС: Ф. 457К (1943–1951), Ф. 458К (1934–1950),
Ф. 459К (1931–1937), Ф. 473К (1926–1946), Ф. 477К (1933–1954), Ф. 478К
(1939–1955), Ф. 479К (1929–1947), Ф. 480К (1943–1951), Ф. 522К (1937–
1951), Ф. 607К (1932–1948), Ф. 626К (1935–1947), Ф. 674К (1938–1946),
Ф. 676К (1937–1952), Ф. 687К (1937–1953), Ф. 688К (1937–1955); съвместни
заседания на УС и КС – Ф. 478К (1940–1952).
Книги за: членовете и дяловия капитал: Ф. 457К (1942–1951), Ф. 458К
(1939–1948), Ф. 473К (1927–1947), Ф. 477К (1926–1939), Ф. 478К (1939–
1947), Ф. 480К (1941–1949), Ф. 626К (1935–1950), Ф. 676К (1933–1948),
Ф. 687К (1938–1944); движимите и недвижимите имоти: Ф. 457К (1934),
Ф. 473К (1929–1948), Ф. 478К (1939–1947), Ф. 674К (1941–1947); спестовни
влогове – Ф. 478К (1939–1947).
Инвентарни и балансови книги: Ф. 458К (1937–1951), Ф. 676К (1936–1937).
Дневници – главни книги за оборота: Ф. 457К (1940), Ф. 459К (1932–
1935), Ф. 473К (1927–1937), Ф. 477К (1926–1945), Ф. 478К (1939–1947),
Ф. 522К (1939–1946), Ф. 607К (1939–1944), Ф. 626К (1939–1943), Ф. 674К
(1937–1949).
Спомагателни книги за: инвентара – Ф. 459К (1931–1947); ценни кни
жа – Ф. 459К (1943–1946); производителите: Ф. 458К (1938–1947), Ф. 459К
(1932–1946), Ф. 674К (1943–1944); общи разноски за доставка и продажба
на стоки: Ф. 458К (1933–1941), Ф. 459К (1942–1947), Ф. 674К (1939–1944);
дебитори и кредитори: Ф. 458К (1941–1948), Ф. 459К (1935, 1937); продажба
на стоки в магазините: Ф. 459К (1932), Ф. 478К (1940–1947); готова продук
ция – Ф. 626К (1939–1959).
Писма до РКС – Варна, Горски кооперативен съюз – с. Старо Оряхово
за дейността – Ф. 676К (1940–1943).
Приходни сметки от експлоатация на гори: Ф. 459К (1940–1943), Ф. 473К
(1929–1941).
Оборотни ведомости – Ф. 676К (1941–1944).
Счетоводни баланси – Ф. 457К (1940–1952).
ПРИМОРСКИ РАЙОНЕН ГОРСКИ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ –
с. СТАРО ОРЯХОВО
Ф. 668К, 1 оп., 34 а.е., 0,6 л.м., 1933–1948 г.
Създаден на 10 ноем. 1935 г. Обединява горските производителни кооперации във Варненска околия. Oрганизира и направлява дейността на трудовопроизводителните горски кооперации в района за правилно използване на сечищата от
горите, извършва общи продажби на производството на кооперации. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 430.
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Учредителен протокол (1935).
Протоколи от: общи и извънредни годишни събрания (1935–1947); засе
дания на УС (1935–1946); КС (1935–1947); ПП (1935–1947).
Годишни отчети за дейността (1937–1943).
Дневници – главни книги (1936–1943).
Книги за движими и недвижими имоти (1936–1948).
Преписки с: МЗДИ за определяне на горски площи за експлоатиране
от съюза (1940–1942); Горски кооперативен съюз – София за доставка на
дървообработващи машини (1941–1942); БДЖ и търговски предприятия
по продажба на траверси, дървен строителен материал и дърва за горене
(1939–1942); трудовопроизводителните горски кооперации за изработване
на дървени въглища, пласиране на дървен материал, определяне цените на
произведените продукти, снабдяване на горските кооперации с инструменти
и продоволствени стоки (1939–1942).
Оборотни ведомости (1938–1939).
Годишен баланс и отчет (1940).
Актове за извършени ревизии на кооперации (1933–1945).
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VІІІ. ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ОБЛАСТНА СМЕТНА ПАЛАТА – ВАРНА
Ф. 159К, 1 оп., 8 а.е., 0,4 л.м., 1934–1943 г.
Създадена през 1934 г. като приемник на Шуменската окръжна сметна палата. Предмет на дейност: предварителен контрол върху държавните разходи;
разходите на учрежденията във връзка с изплащане заплатите на личния състав,
канцеларски и други разходи; проверка на отчетите за държавните приходи и
разходи на Окръжни постоянни комисии, общини, училища, обществени и благотворителни заведения; контрол по изпълнението на бюджета. Продължава
дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 153.

Протоколна книга и решения на Областната сметна палата по проверка
отчети на подотчетни лица (1934–1935, 1939–1943).
МИТНИЦА – ВАРНА
Ф. 231К, 1 оп., 121 а.е., 3,2 л.м., 1914–1945 г.
Създадена през 1878 г. Контролира всички пристигащи и заминаващи параходи, внасяни и изнасяни стоки, занимава се с охрана и складиране на стоките.
Предмет на дейност: опазване държавния монопол върху външната търговия и
граничния контрол; регулиране транспортирането на товари и пътници извън
границите на страната. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 701.

Окръжни предписания на МФ – отделение „Митници“ (1923–1924,
1929–1944).
Преписки по: вноса, износа и утвърдени постановления по вносни дек
ларации (1943–1944); натоварена и обмитена каменна сол (1941); транзита
(1943–1944); транспорта (1943–1944); временния внос и износ (1943–1944);
приложение закона за тютюна (1943–1944); продажба на руския моторен ка
тер „Опит“ (1937–1941).
Книги: заповедни (1917–1945), касова (1940), за завеждане на наддава
телните листове (1931–1939), контролни (1940, 1942–1943), дневници – глав
ни книги (1943–1944).
Контрабандни дела (1914–1945).
Преписки за: наложен запор (1933–1941); прихода и разхода (1924–
1940); извършени финансови ревизии (1920–1924, 1935–1939, 1943–1944).
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ОКРЪЖНО ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 217К, 1 оп., 85 а.е., 0,55 л.м., 1902–1933 г.
Създадено през 1878 г. от Временното руско управление. Действа на територията на Варненски окръг. Негови подведомствени структури са околийските
данъчни (финансови) управления в окръга. Предмет на дейност: облагане на населението и различните стопански предприятия с данъци и събиране на финансите
на държавните учреждения. Ликвидирано през 1933 г. съгласно Закона за закриване окръжните съвети (ДВ, бр. 73 от 4 юли 1933 г.). Вж. и фондове 218К и 242.

Актове от финансови ревизии (1904–1905, 1912, 1914–1920, 1922,
1926–1927, 1929–1933).
Книга за военния данък (1902–1922).
Преписка с висшестоящи органи за изплатени командировки на служи
тели (1911).
ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 218К, 1 оп., 216 а.е., 6,8 л.м., 1906–1944 г.
Създадено след административната реорганизация през 1934 г., подчинено
на Областно данъчно управление – Шумен. Действа на територията и на Варненска околия. Предмет на дейност: облагане на населението и различните стопански предприятия с данъци и събиране финансите на държавните учреждения.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 217К.

Окръжни от МФ за: дейността на управлението (1929–1944); издаването
на декларации за облагане с данък на занаятчиите (1937–1943); данък беглик
(1942); закона за гербовия налог (1941).
Окръжни и наредби за: събирането на данъци (1939); държавните приви
легии и акцизите (1926–1929, 1937–1940).
Протоколи от заседания на КК (1926–1931).
Заповеди по дейността (1916–1918, 1924–1943).
Месечни, годишни отчети и протоколи за работата на бирниците и да
нъчните агенти (1931–1933, 1937–1943).
Тръжна преписка за продажбата на недвижими имоти за дължими данъ
ци (1927–1942); движими вещи (1943).
Книга за облозите от преките данъци (1906–1911).
Данъчна книга върху сградите и поземления данък за Варна и окръга
(1929–1934).
Преписки и ревизионни актове на акционерни дружества, фабрики и
питейни складове от Варна (1929–1943); ревизиране на отчетниците (1940–
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1943); със Съюза на финансовите служители по дейността (1933–1934); за
пет процента вътрешен народен заем за народната отбрана (1941–1943).
Декларации по данък оборот (1936–1941); три процентна еднократна
такса за нови постройки (1933–1940).
Актове и постановления за наложени глоби за нарушение на закона за
гербовия налог (1941).
Списък на бежанци, изплатили вноска за дворни места (1927–1934).
Оправдателни документи за събиране на данъци (1942–1943).
Облагателна ведомост (1930–1943).
АКЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
Ф. 219К, 1 оп., 12 а.е., 0,3 л.м., 1912–1943 г.
Създадено от Временното руско управление през 1878 г. Съществува с временно прекъсване и се слива с Окръжното данъчно управление – Варна. До 1934 г.
негови подведомствени структури са акцизните агентства в околийските центрове. Предмет на дейност: облагания с мита, берии и акциз върху производството на спиртни питиета, цигари и данък върху моторни превозни средства.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 241.

Окръжни, наредби, заповеди и писма на МФ до окръжните данъчни и ак
цизни управления в страната за организация на тяхната дейност (1937–1943);
на Акцизно управление – Варна до кметовете, акцизните агенти, пристави и
стражари за деклариране и изплащане на акциз (1942–1943).
Заповеди по дейността (1917–1920).
Актове, постановления и преписка с МФ и акцизните агентства в района
по делото на Безименно АД „Съединени тютюневи фабрики“ – Пловдив за
нарушение на Закона за тютюна (1912–1914); внасяне на налози върху заку
пен бандерол (1941).
Контрольорска книга на тютюнева фабрика „Тигър“ на Несил Леви и
Ар. Теохаридис във Варна (1912–1914).
Преписка на Държавния контрольор при фабрика „Момиче“ – Варна за
произведените тютюневи изделия (1940–1941); с МФ и селските управления
с протоколи на измерените вина и ракии от производителите по селата (1940).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ВАРНА
Ф. 197К, 1 оп., 406 а.е., 8 л.м., 1885–1949 г.
Основан на 1 септ. 1885 г., подчинен на ЦУ на БНБ, съгласно Закона за учредяването на БНБ (ДВ, бр. 11 от 5 февр. 1885 г.), Щата на служащите на БНБ и
клоновете ѝ (ДВ, бр. 9 от 23 ян. 1888 г.). Предмет на дейност: приема влогове с
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определен срок и на текуща сметка в българска и чужда валута; кредитиране на
търговски, индустриални, занаятчийски и земеделски предприятия срещу ипотеки, постоянни приходи и ценни книжа. Изпълнява касовата служба на държавата. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 200.

Окръжни от ЦУ на БНБ (1917, 1919–1921, 1924–1944).
Заповеди на директора по дейността (1930–1935).
Годишни отчети за дейността (1939–1943).
Отчет за 25-годишната дейност на БНБ (1904).
Списъци на банкови недвижими имоти (б.д.).
Преписки за: покупко-продажба на имоти (1911–1919); наемане на ма
газини (1931–1933).
Регистри: на акцептирани полици (1905); протестирани полици (1913–
1914); обявените в несъстоятелност фирми (1911–1936); за: кредитни сметки
на фирми и банки (1938–1947); срочни влогове (1900–1909); влогове с гаран
ции и акредитиви (1903–1939); месечни сведения за задълженията и влогове
те на банката, банкерите и кредитните дружества (1941–1949).
Преписки и ведомости за отпускане на кредити на Варненската градска
община за изхранване на населението (1920–1923).
Протоколна книга на сконтов комитет (1906, 1916); молби за приемане
полици на сконт (1908); регистър за определяне на сконтов кредит (1907–
1909); регистър на длъжници по сконтирани и депозирани полици (1938–
1946); статистически сведения за сконтови операции (1932).
Преписки: с ЦУ на БНБ за облекчаване на длъжници и обявяване в
несъстоятелност на фирми (1926–1937); за принудителни вземания (1929–
1949).
Молби от фирми за обявяване в несъстоятелност и искане на съдебни
отсрочки (1927–1936).
Контролни рапорти и информации за кредитоспособността на фирми,
искащи кредити (1921–1942).
Досиета на еврейски фирми (1941–1949).
Книга за държавното съкровище (1941–1944); ведомост за внесените
на държавен приход суми (1913–1918); регистър за купените и продадените
златни монети, накити и предмети (1938–1943).
Входящи писма от фирми от Лондон, Париж, Цариград, Будапеща, Ви
ена, Букурещ, Хамбург, Лайпциг, Берлин, Александрия (Египет) и Атина за
уреждане на сметни отношения (1885–1936).
Чуждестранни преводи, изплатени на туристи и курортисти за сметка на
Софийския клон на банката (1935–1936).
Статистически сведения за краткосрочни заеми и операции (1903).
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Ведомости за положение на сметките в главната книга (1885–1908).
Бележки по годишното приключване (1920–1943).
Бюджети (1890–1905, 1911–1923).
Актове за извършени ревизии на банката (1893–1919).
К ЛОНОВ Е Н А Б Ъ Л ГА РСКА З Е МЕ Д Е ЛСКА
И К ООП Е Р А Т ИВН А БАНКА
4 фонда, 274 а.е., 1874–1954 г.
Започват да действат като общополезни каси още преди Освобождението.
През 1879 г. са преименувани на земеделски каси, а от 1904 г. влиза в сила Законът
за учредяване на БЗБ. През 1934 г. тя се слива с БЦКБ и се създава БЗКБ. Основна
задача на клоновете е да подпомага населението с кредити. Ликвидирани през
1947 г.

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ВАРНА
Ф. 181К, 1 оп., 82 а.е., 1,2 л.м., 1902–1954 г. Вж. и Ф. 175
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН с. Вълчи дол
Ф. 144К, 2 оп., 43 а.е., 1,2 л.м., 1939–1943 г. Вж. и Ф. 130
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН с. Дългопол
Ф. 106К, 1 оп., 113 а.е., 1,2 л.м., 1874–1944 г. Вж. и Ф. 205
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ПРОВАДИЯ
Ф. 134К, 2 оп., 36 а.е., 0,7 л.м., 1899–1944 г. Вж. и Ф. 126
Окръжни, наредби и писма от ЦУ: Ф. 106К (1898–1937), Ф. 134К (1899–
1944), Ф. 144К (1939–1943), Ф. 181К (1942–1944).
Уставни преписки с кооперации – Ф. 181К (1914–1946).
Протоколи от заседания на УС: Ф. 106К (1905–1909, 1912–1936),
Ф. 134К (1943), Ф. 144К (1939–1942).
Годишни отчети за дейността: Ф. 106К (1935, 1939–1944), Ф. 134К
(1929–1943), Ф. 144К (1939–1943).
Тетрадка на длъжници: Ф. 134К (1943), Ф. 181К (1927–1949).
Удостоверения за движимите и недвижимите имоти на заемоискатели
те – Ф. 181К (1936–1942).
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Облигации от Погасителната каса за предаване на кредитори – Ф. 181К
(1936–1947).
Книги: главни – Ф. 144К (1939–1943); за: спестовни влогове – Ф. 181К
(1928–1942); срочни влогове – Ф. 181К (1933–1942); сиротски влогове –
Ф. 181К (1925–1943); партидни за заеми: Ф. 106К (1923–1944), Ф. 134К
(1939–1942), Ф. 144К (1939–1942), Ф. 181К (1938–1954); за ипотекирани
заеми: Ф. 181К (1931–1944); по сметка „Доставка на земеделски оръдия и
машини“: Ф. 134К (1939–1943), Ф. 144К (1939–1943), Ф. 181К (1939–1946).
Активни статистически сметки – Ф. 181К (1934–1946).
Баланси – Ф. 144К (1939–1943).
Ревизионни актове от финансови ревизии: Ф. 106К (1939–1945), Ф. 144К
(1939–1943), Ф. 181К (1943–1950).
ПРИМОРСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА – ВАРНА
Ф. 182К, 1 оп., 31 а.е., 0,4 л.м., 1929–1948 г.
Основана на 13 септ. 1929 г. като кредитно кооперативно сдружение. Предмет на дейност: влогонабиране, кредитиране, стопанска и културно-просветна
дейност. От 1934 г. банката е представителство на Дирекция за закупуване и
износ на зърнени храни „Храноизнос“ – София. Продължава дейността си и след
1944 г. Вж. и фондове 173 и 174.

Окръжни от Съюза на народните кооперативни банки (1942–1943).
Протоколи от общи годишни събрания и заседания на УС и КС (1929–
1948).
Отчети за дейността (1929–1944).
Дирекционни нареждания за вътрешния ред в банката (1936–1944).
Книги: главна (1941), контролна (1943).
Регистър седанти (1941–1946).
Заявления за отпускане на заеми (1934–1944).
Кредитни досиета (1931–1948).
Договори за отпуснати кредити срещу залози и поръчителство (1938–
1943).
Бюлетини за протестите, извършени от нотариуса (1940–1942).
Преписка с банки от чужбина по финансови въпроси (1939–1943).
Бюджети, списъци и ведомости за заплати (1942–1948).

162

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

ПОПУЛЯРНА БАНКА – ВАРНА
Ф. 178К, 1 оп., 127 а.е., 3,6 л.м., 1910–1945 г.
Основана на 24 окт. 1910 г. като кредитно кооперативно сдружение. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране на занаятчии и занаятчийски
сдружения. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 173.

Окръжни от Съюза на народните кооперативни банки (1937–1941).
Преписки с ОСПБ (1941–1943) и Дирекция за закупуване и износ на
зърнени храни – София (1938–1942).
Протоколи от заседания на: УС (1910–1942); КС (1924–1927, 1932–
1937); СС (1933–1941); Скотовъдния комитет (1928–1940); Строителния ко
митет (1935–1939).
Годишни отчети и доклади за дейността (1921–1944).
Юбилеен отчет за периода 1911–1935 г. (1936).
Списъци на новоприети и ликвидирали членове (1937–1939).
Преписка, договори и протоколи за закупуване на мястото и построява
не на банково здание (1936–1940).
Книги за: недвижимите (1925–1932) и движимите (1933–1935) имоти;
дяловите капитали на членове на банката (1928–1934); дивидентите (1931–
1932, 1934).
Главна книга (1942).
Месечни ведомости и сравнителни баланси (1932–1939).
Баланси (1940–1942, 1945).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ПРОВАДИЯ
Ф. 201К, 1 оп., 29 а.е., 0,5 л.м., 1910–1950 г.
Открита през 1910 г. Предмет на дейност: влогонабиране, кредитиране и
изкупуване на селскостопански произведения. Продължава дейността си и след
1944 г. Вж. и Ф. 204.

Протоколи от заседания на УС (1917–1922, 1925–1945).
Книги: главни (1931–1943); партидни за: несъбираемите и съмнителни
те вземания (1932–1935); длъжници по гаранции (1926–1950) и по отделни
сметки (1938–1940, 1941–1943); за дяловия капитал (1910–1950); спомага
телна за отчитане взаимоотношенията с ОСПБ (1932–1948).
Справки за лихви и комисионни (1936–1937).
Счетоводни дневници (1930–1943).
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ВЪЛЧИ ДОЛ
Ф. 359К, 1 оп., 12 а.е., 0,4 л.м., 1926–1952 г.
Основана през 1926 г. Предмет на дейност: влогонабиране, кредитиране
и изкупуване на зърнени храни. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и
Ф. 323.

Протоколи от заседания на УС (1926–1947); СС (1929–1934); КС (1929–
1952).
Книга за движимите и недвижими имоти (1936–1948).
РАЙОННА ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. СИНДЕЛ
Ф. 630К, 1 оп., 19 а.е., 0,8 л.м., 1928–1952 г.
Основана през 1928 г. Предмет на дейност: влогонабиране, кредитиране,
доставка на земеделски инвентар, изкупуване на имоти. Открива магазини за
снабдяване на членовете си с продоволствени стоки. Няма сведения докога съществува.

Протоколи от заседания на УС и КС (1928–1952).
Книги: за дяловия капитал на членове на банката (1929–1949); движи
мите и недвижимите имоти (1929–1950); инвентарна за актива и пасива на
банката (1937–1948).
Главни книги (1929–1945).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 716К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1933–1944 г.
Основана на 9 септ. 1930 г. като Популярна банка „Тича“ – с. Долни Чифлик.
Уставът ѝ е утвърден от ВОС. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране на членовете ѝ. На 1 юли 1943 г. към банката се влива Кредитна кооперация „Камчия“ – с. Долни Чифлик, а наименованието ѝ става Популярна банка –
с. Долни Чифлик. През 1947 г. се влива към новообразуваната Всестранна кооперация „Единство“ – с. Долни Чифлик.

Протоколи от заседания на КС (1933–1944).
Ревизионни протоколи (1933–1944).
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. СУВОРОВО
Ф. 435К, 1 оп., 17 а.е., 0,4 л.м., 1924–1951 г.
Създадена на 20 апр. 1924 г. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 330.

Протоколи от: общи годишни събрания (1924–1945); заседания на: УС
(1924–1926, 1930–1944); ПС (1926–1936); КС (1937–1945).
Отчети и доклади за дейността (1929–1933).
Книга за недвижимите и движимите имоти (1933–1951).
Годишни счетоводни отчети (1924–1948).
Месечни ведомости и сравнителни баланси (1940–1942).
Баланси (1924–1948).
Ревизионни актове и протоколи (1924–1941).
БАНКА БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ – КЛОН ВАРНА
Ф. 665К, 1 оп., 440 а.е., 6 л.м., 1918–1949 г.
Създаден през 1934 г. със значителен процент държавно участие в акционерния капитал. От самото начало към него се влива банка „Съединени български
банки“, която е приемник на банка „Народен кредит“, основана през 1919 г. със
седалище Варна и клон в София. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране на индустрията, износа и изкупуването на зърнени храни. Оформя се като
най-голям финансов център, обхващащ до 80 % от банковите операции в града.
Реорганизирана през 1946 г. Ликвидиран съгласно Закона за банките от 26 дек.
1947 г.

Окръжни и писма от ЦУ на ББК по дейността (1930–1948).
Устав (1928) и материали за регистриране на агенция „Владислав“
(1928–1934).
Акции на банка „Надежда“ – Провадия, Банкерско търговско дружес
тво – Провадия и Кредитно АД „Зора“ (1918–1924).
Главни книги (1925–1926, 1936–1949).
Договори за кредитиране на фирми и дружества (1930–1948).
Кредитни досиета (1925–1949).
Регистри на: сконтирани полици (1929–1934); дебитори – чужда валу
та (1932–1935); недвижими имоти (1935–1938); търговски текущи сметки
(1937); лихви и комисионни (1936–1937); държавни фондове и съкровищ
ни бонове (1941–1943); търговски влогове (1936–1943); спестовни влогове
(1931–1934, 1938–1943).
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Кореспонденция с чуждестранни банки и лица по финансови въпроси
(1938–1944).
Годишни баланси (1935–1939).
Ревизионни актове (1938–1944).
Сведения за личния състав (1940–1943).
КРЕДИТНА БАНКА – КЛОН ВАРНА
Ф. 199К, 2 оп., 95 а.е., 2,8 л.м., 1921–1949 г.
Основана през 1906 г. от немската банка Дисконто Гезелшафт – Берлин,
със седалище в София и клонове в Пловдив, Варна и Русе. Предмет на дейност:
влогонабиране и кредитиране, предимно вноса и износа с Германия; клирингови
операции; компенсационни сделки. Промени в наименованието: Кредитна банка – клон Варна (1906–1941); Германо-българска банка – Варна (1942–1944); Кредитна банка – Варна (1945–1949). На 13 февр. 1949 г. всички активи и пасиви на
банката преминават към БНБ. Вж. и Ф. 200.

Инструкции (1937–1945) и преписки с централата в София по организа
ционни и функционални проблеми (1924–1947).
Годишни доклади за дейността (1926–1939).
Регистър на дружествата, кредитирани от клона (1942–1947), за банко
вите чекове (1947–1949).
Контролни книги на спестовните влогове (1942–1948).
Списък на дебиторите и кредиторите (1946).
Договори с клиенти (1921–1929).
Ведомост – описи на заложени стоки (1931–1947).
Главна книга – дневник (1931–1947).
Месечни баланси с данни за положението на сметките в главната книга,
свързани с кредитирането и влогонабирането (1931–1943).
Протоколна книга за извършени проверки на касата (1931).
Оборотни ведомости (1948–1949).
ТЪРГОВСКА БАНКА – КЛОН ВАРНА
Ф. 198К, 1 оп., 159 а.е., 4,8 л.м., 1912–1948 г.
Открит на 8 юни 1905 г., подчинен на Управлението в София. Предмет на
дейност: кредитиране на търговията и влогонабиране. Национализиран през
1947 г.

Окръжни от Главна дирекция на БТБ (1913–1920, 1931–1947).
Годишни отчети и доклади за дейността (1922–1933, 1939–1948).
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Преписки с Главна дирекция на БТБ за кредитирането на фирми (1927–
1943) и събирането на вземания (1936–1946).
Списъци на кредитираните от банката фирми (1941).
Договори за отпускане на кредити (1934–1947).
Кредитни досиета (1925–1948).
Регистри на: чуждестранни кредитори (1912–1918) и чужди полици
(1928–1946); депозирани полици (1937–1948), ценности (1928–1947) и сък
ровищни бонове (1935–1948); кредитори търговски влогове (1931–1947);
спестовни влогове, тетрадки за лихвения процент и книги за безсрочни вло
гове (1928–1947).
Преписки с: банки в Прага, Будапеща, Милано, Неапол, Дрезден за
уреждане на парични взаимоотношения (1925–1948); БНБ и декларации на
фирми и лица за отпускане на валута (1931–1937).
Ежедневни бюлетини на компенсационното бюро при Софийската тър
говско-индустриална камара за предлагани и търсени компенсационни еди
ници (1925–1946).
Балансови книги (1916–1943).
Сведения за положението на сметките по годишните приключвания
(1931–1947).
Доклад за извършена финансова ревизия (1943).
ТЪРГОВСКА БАНКА – КЛОН ПРОВАДИЯ
Ф. 136К, 1 оп., 48 а.е., 1,6 л.м., 1910–1952 г.
Основан през 1909 г. с Управление в София. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране. Ликвидиран съгласно Закона за банките от 26 дек. 1947 г.

Устави (1913, 1925).
Протоколи от заседания на УС (1910–1923) и общи годишни събрания
(1910–1915, 1921–1927).
Главни книги (1911–1949).
Преписки с: Управлението в София за събиране на вземания (1925–
1928); Банкерския съвет, БНБ и Погасителната каса в София за ликвидация
та на Търговска банка и банките „Прогрес“ и „Надежда“ (1939–1952).
Списъци на кредитираните фирми (1925–1931).
Регистър за спестовни влогове, тетрадки за лихвения процент и книги за
безсрочните влогове (1913–1946).
Касови книги (1910–1912, 1915–1919, 1927–1948).
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ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКА БАНКА АД – КЛОН ВАРНА
Ф. 664К, 1 оп., 1069 а.е., 12 л.м., 1921–1950 г.
Учреден през 1921 г. като филиал на Централата в София. Предмет на дейност: кредитиране на търговски и промишлени предприятия и влогонабиране.
Ликвидиран съгласно Закона за банките от 26 дек. 1947 г.

Окръжни и разпореждания (1923–1947) и преписки с Централата в
София за: дейността на банката (1926–1946); ремонта на банковата сграда
(1938–1945); личния състав – назначаване, преместване, определяне на па
рични възнаграждения на служителите (1921–1947).
Лични досиета (1921–1944) и партидни листи (1932–1950) на членове на
банката.
Книги: главни (1942–1947); партидни на дебитори и кредитори в местна
и чужда валута (1936–1939, 1942, 1944, 1946–1947).
Сведения за свободни кредити в чужда валута (1936–1939).
Регистри за: сумите инкасо (1938); дебитори (1941, 1943) и лихви и раз
носки в чужда валута (1936–1936).
Изходящ регистър на портфейла (1938–1947).
Ведомости за спестовните влогове (1936–1937).
Положение на сметките загуби и печалби (1936–1944).
Преписки с: чуждестранни банки – „Банк ди Брюксел“, „Банка ди Рома“,
„Комерц унд Приват банк“, „Арнинг и Ко Лимитед“, „Мидланд банк лими
тед“, „Ротердамише Фееренингт“, „Нешънъл банк лимитед“, „Банка комер
чиале Италиана“ (1936–1942); чуждестранни и местни търговски и индустри
ални фирми (1936–1947); Инспекцията по труда за общественото осигурява
не на персонала (1935–1947).
Цифреници: стоки на съхранение за гаранция (1943); чужда валута по
заверозадължения, преводи (1943); дебитори по поръчителство (1942).
Правилник за касовата служба (1930).
Касов наръчник (1947).
Рапорти и доклади на главния счетоводител (1933–1947).
Годишни и тримесечни баланси с данни за капитала на банката, кредит
ната дейност и печалбите (1936–1947).
Ревизионни актове (1925–1931, 1938–1947).
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ИШИКЛАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА – ВАРНА
Ф. 265К, 1 оп., 37 а.е., 1,2 л.м., 1929–1948 г.
Създадена на 17 февр. 1929 г. Първоначално седалището е в с. Ишиклар
(Рани лист), Хасковско, впоследствие се открива клон във Варна, а по-късно и
централата се премества във Варна. Предмет на дейност: отпускане на заеми
на частни лица и учреждения, набиране на влогове, търговия със зърнени храни.
Национализирана през 1947 г.

Окръжни от Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни – Со
фия (1944).
Протоколи от заседания на УС (1929–1947) и общи годишни събрания
(1929–1947).
Годишни отчети и доклади за дейността (1942–1947).
Регистри на: кредитори търговски влогове (1937–1947); спестовни вло
гове, тетрадки за лихвения процент и книги за безсрочни влогове (1937–1947).
Книги: партидни (1937–1948), за общи разходи (1937–1947), балансови
(1929–1947).
Таблици за единичните цени на зърнените храни (1943–1945).
Заверозадължителни писма (1938–1946).
Сведения за сметките по годишните приключвания (1930–1947).
Ведомости за заплати (1936–1940).
АКЦИОНЕРНА БАНКА „ДОБРИНА“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 141К, 1 оп., 19 а.е., 0,3 л.м., 1894–1954 г.
Създадена през 1892 г. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране.
Обявена в ликвидация през 1934 г., приключила 1954 г.

Устав (1911).
Протоколи от годишни събрания (1911, 1928–1951).
Отчет за дейността (1913).
Заявления за искане на заеми (1894–1895).
Книги: главна (1931–1952), касова (1927–1939).
Преписки с: акционерни спестовни дружества от Варна, Русе и Шумен
относно уреждане на взаимни сметки (1898); Банкерския съвет, БНБ и Пога
сителна каса – София за ликвидацията на банката (1936–1954).
Декларации за получаване облигации от погасителната каса за сметка на
длъжници с облекчени дългове (1937–1945).
Изпълнителни листове на Провадийския съд против длъжници на банка
та (1898–1941).
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Спомагателна книга по партидата „Депозанти“ (1914–1924).
Временни разписки за подмяната на акциите на банката (1917–1930).
Акции (1925–1933).
Договори, нотариални актове и писма за продажбата на ипотекирани
имоти (1928–1945).
АКЦИОНЕРНА БАНКА „ПРОГРЕС“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 139К, 1 оп., 24 а.е., 0,6 л.м., 1920–1950 г.
Създадена през 1920 г. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране.
В ликвидация от 1934 до 1950 г.

Устав (1920).
Протоколи от: заседания на УС (1920–1926), общи годишни събрания
(1926–1934).
Удостоверения и списък на акционерите (1920–1933).
Преписка с Банка за народен кредит – Варна, БНБ, Провадийска агенту
ра и дружества по дейността на банката (1927–1928).
Книги: главна (1920–1934); касови (1920–1930); копирни (1920–1927);
инвентарни (1920–1950); за срочните влогове (1920–1928); за загубите и пе
чалбите (1920–1923).
Дневници (1920–1927, 1929–1930).
Портфейли (1925–1927).
АКЦИОНЕРНА БАНКА „РОДИНА“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 138К, 1 оп., 30 а.е., 0,6 л.м., 1919–1946 г.
Създадена през 1919 г. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране.
Няма данни докога съществува.

Устав (1929).
Протоколи от заседания на УС (1920–1926).
Списък на акционерите (1922).
Годишен отчет (1922).
Дневници (1919–1931).
Книги: главна (1923–1934); касови (1919–1941); за загубите и печалби
те (1922–1934); срочните влогове (1922–1945); безсрочните влогове (1924–
1946); седанти и полици за инкасо (1922–1924); текущи сметки, дебитори,
кредитори и кореспонденти (1922–1942); съдебните вземания (1923–1943);
протестираните полици (1932).
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Писма от: БНБ и Провадийска агентура по финансови въпроси (1923);
МФ – Банкерски съвет, за ликвидацията на банки „Родина“ и „Прогрес“
(1940–1945).
Ведомости за заплати на ликвидатора на банки „Родина“ и „Прогрес“
(1935).
ЧЕРНОМОРСКА КООПЕРАТИВНА БАНКА – ВАРНА
Ф. 43К, 1 оп., 45 а.е., 1 л.м., 1920–1949 г.
Основана на 21 дек. 1919 г. като кредитно потребително сдружение. В банката членуват индустриалци, занаятчии и търговци. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране на членовете ѝ. Обявена в ликвидация през март 1925 г.,
която продължава до 1949 г.

Протоколи от: заседания на УС (1921–1924); общи годишни събрания на
членовете на банката (1922–1949); ПС и КС (1920–1924).
Книги: за дяловете (1920); балансите (1920–1925); съдебни разноски
(1921–1925); копирни (1920–1925); главни (1921–1925); полични (1920–
1924); магазинни (1920–1923).
Списък на членовете на банката (1920).
Преписка по ликвидацията на банката (1922–1943).
Дневници (1920–1925).
ПЕНСИОНЕРСКА КООПЕРАТИВНА БАНКА – ВАРНА
Ф. 183К, 1 оп., 31 а.е., 0,6 л.м., 1930–1947 г.
Създадена през 1930 г. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране.
На 31 авг. 1947 г. се влива в Популярна банка – Варна.

Протоколи от: общи годишни събрания (1930–1947); заседания на УС
(1936–1947); КС (1941–1945).
Доклади по дейността (1942–1943).
Книги: главни (1935–1942); касова (1941–1942); спомагателна за лихви
и комисионни (1941–1942); инвентарна (1935–1947).
Дневник (1936–1937).
Портфейл (1943–1947).
Годишни отчети и баланси (1940–1947).
Акт за извършена ревизия (1944).
Ведомости за заплати (1936–1937).
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ТЪРГОВСКО АД „НАДЕЖДА“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 140К, 1 оп., 20 а.е., 0,4 л.м., 1924–1949 г.
Създадено през 1925 г. Предмет на дейност: влогонабиране и кредитиране.
Няма данни докога съществува.

Устав (1926).
Протоколи от: общи годишни събрания (1924–1941); заседания на УС
(1925–1948); ПС (1926–1949).
Книги: главни (1926–1949); кредитна (1926–1931); касова (1926–1936);
за дебиторите и кредиторите (1925–1942); загубите и печалбите (1926–1936);
безсрочните влогове (1926–1934); безлихвените сметки (1926–1940); съдеб
ните вземания (1926–1940); за кореспондентите (1926–1931).
Дневници (1926–1948).
Протестирани записи (1926–1933).
Удостоверения на длъжници за изплатени дългове (1929–1935).
Писма от БНБ – София и Провадия, Българска земеделска банка – Вар
на и Съединени български банки по организационни и финансови въпроси
(1927–1934).
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЪРГОВСКА АКЦИОНЕРНА БАНКА
„ПЛУГ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 137К, 1 оп., 66 а.е., 2 л.м., 1911–1946 г.
Създадена през 1911 г. Клон на банката е открит и в Каварна. Предмет на
дейност: влогонабиране и кредитиране. Ликвидирана 1940 г.

Протоколи от: заседания на УС (1911–1946); ПС (1913–1933).
Писма до акционери на банката за правоучастие в общо годишно събра
ние (1919–1920).
Доклади за дейността (1929–1932, 1938–1939).
Преписка по ликвидиране на банката (1940–1946).
Дневници (1914–1936).
Книги: главни (1920–1925, 1928–1934); касови (1912–1919, 1924–1940);
инвентарна (1914–1933); за: банки и кореспонденти (1929–1943); протести
рани заеми (1927–1945); съдебни вземания (1914–1923); депозирани и скон
тирани полици (1915–1930).
Преписка с търговски фирми и банки по финансови въпроси (1912–1914,
1916–1919, 1925–1933, 1937–1940).
Сметка загуби и печалби (1919–1923).
Съдебни дела за вземания и задължения на банката (1934–1940).
Баланси (1914–1940).
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ЗЕМЕДЕЛСКО АД „ИЗВОР“ – с. КРУМОВО
Ф. 61К, 1 оп., 44 а.е., 0,4 л.м., 1907–1948 г.
Създадено на 1 март 1895 г. Предмет на дейност: извършване на кредитни
операции, отпускане заеми на земеделските стопани. Промени в наименованието: Взаимоспестовно земеделско дружество „Извор“ – с. Крумово (1895–1912);
Земеделско АД „Извор“ – с. Крумово (1913–1930). Обявено в ликвидация 1931 г.,
която продължава до 1949 г.

Протоколи от: общи годишни събрания и списъци на акционери, депози
рали акции на събранията (1913–1933); заседания на УС (1907–1934).
Преписка и баланси за ликвидацията на дружеството (1940–1947).
Книги за: инвентарите и балансите (1917–1941); отпуснатите кредити
(1908–1933); срочните и безсрочните влогове (1915–1941); съдебните взе
мания (1912–1934); задълженията по Закона за облекчаване на длъжниците
и заздравяване на кредита (1929–1948); длъжниците по облекчителните дела
(1934).
Сведения за протестирани полици (1938–1939).
ГРУПОВ ФОНД „БАНКИ ОТ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 707К, 1 оп., 10 а.е., 0,15 л.м., 1898–1941 г.
Включва документи на банки от Варна и окръга: Еврейска кооперативна
банка „Аават Ахим“ – Варна (1928–1941); Кредитно АД „Доверие“ – с. Руслар
(Игнатиево) (1908–1931); Търговско кредитно дружество – Варна (1898–1914).

Устав на Кредитно АД „Доверие“ – с. Руслар (Игнатиево) (1909).
Протоколи от: общи годишни събрания на Еврейска кооперативна банка
„Аават Ахим“ – Варна (1928–1941); заседания на УС на Еврейска коопе
ративна банка „Аават Ахим“ – Варна (1928–1941), на Кредитно АД „Дове
рие“ – с. Руслар (Игнатиево) (1908–1913), на Търговско кредитно дружес
тво – Варна (1898–1902, 1905–1914); на ПС на Кредитно АД „Доверие“ –
с. Руслар (Игнатиево) (1908–1913).
Копирна книга на Кредитно АД „Доверие“ – с. Руслар (Игнатиево)
(1927–1931).
Описи на сметки на Еврейска кооперативна банка „Аават Ахим“ – Вар
на (1939–1940).
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ІХ. ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА
У ЧИЛ И Щ НИ ИНСП Е КЦИИ
ОКРЪЖНА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА
Ф. 826К, 2 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1878–1934 г.
Създадена през 1880 г. начело с окръжен училищен инспектор. Наследява
функциите на Окръжния училищен съвет. ръководи и контролира учебното дело
във Варненското окръжие. Изграден е помощен орган – Окръжен инспекторски
съвет, с правомощия за обсъждане и вземане на решения по дейността на инспекцията. Съществува до 1934 г., когато, вследствие на новото административнотериториално деление на страната, съществуващите окръзи и свързаните с тях
административни учреждения се закриват.

Правила на Окръжния училищен съвет във Варна за организиране дей
ността на училищните настоятелства (1878) и регламентиране броя на учеб
ните часове, провеждане на изпити, календара на празниците и ваканциите
през учебната 1878/1879 г. (1878).
Статистически сведения за състоянието на народните училища във Вар
ненски учебен окръг за учебната 1879/1880 г. (1880).
Писмо от Тодор Икономов – инспектор на народните училища във Вар
ненска губерния, до Варненски и Преславски митрополит Симеон за органи
зиране на учебното дело във Варненския учебен окръг и Варненска губерния
(1878).
Заповеди на Окръжния училищен инспектор (1915–1919) и протоколи от
заседания на Инспекторския съвет (1925–1934).
Книги за: регистриране на лишените от права учители и ученици (1905–
1934), наказанията и дисциплинарните уволнения на учители (1918–1934) в
учебните окръзи в страната.
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА
Ф. 5К, 1 оп., 23 а.е., 0,25 л.м., 1934–1948 г.
Създадена през 1934 г. след новото административно-териториално деление на страната, с цел организационно и методическо ръководство и контрол на
образователното дело в новосформираната Варненска околия. Подчинена е на
Областната училищна инспекция в Шумен. Дейността ѝ се ръководи от околийс
ки инспектор. За по-ефективно ръководство и контрол, районът на действие е
поделен на „Първа“ и „Втора“ учебна околия, оглавявани от инспектори. Към
инспекцията са изградени районни комисии за назначаване, преместване и уволнение на учители. Продължава дейността си и след 1944 г.
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Окръжни от МНП и Областна училищна инспекция в Шумен (1935–
1944).
Заповеди на инспектора на „Първа“ (1934–1943) и „Втора“ (1934–1948)
учебна околия.
Протоколи на Районната комисия при „Първа“ (1934–1945) и „Втора“
(1934–1941) учебна околия за разпределение и подреждане на персонала в
училищата.
Сведения за малцинствените училища във Варненска околия (1935–
1936).
У ЧИЛ И Щ НИ Н А С ТОЯТ Е ЛСТ ВА
38 фонда, 480 а.е., 1901–1956 г.
Съществуват като автономни изборни органи, ръководещи делата на началните и основните училища. Функциите им се изразяват в подбор и предложения
пред училищните инспекции за назначаване и уволняване на учителски и помощен
персонал, осигуряване на средства и контрол по изпълнението на училищните бюджети, отпускане помощи на бедни ученици, набавяне на училищно имущество,
книги и списания за училищните библиотеки, грижи за ремонта, преустройството и поддържането на училищните сгради.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. АВРЕН
Ф. 560К, 1 оп., 12 а.е., 0,18 л.м., 1903–1936 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. АКСАКОВО
Ф. 528К, 1 оп., 54 а.е., 0,3 л.м., 1901–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 532К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1923–1944 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БЛЪСКОВО
Ф. 397К, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1933–1941 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БОТЕВО
Ф. 333К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1924–1947 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БОЯНА
Ф. 403К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1920–1933 г.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЕСТАК
Ф. 373К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1913–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БУЛАИР
Ф. 448К, 1 оп., 12 а.е., 0,1 л.м., 1912–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЕЛИЧКОВО
Ф. 316К, 1 оп., 24 а.е., 0,2 л.м., 1920–1942 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЕНЕЛИН
Ф. 298К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1921–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЛАДИСЛАВОВО
Ф. 720К, 1 оп., 21 а.е., 0,1 л.м., 1901–1920 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЪГЛЕН
Ф. 382К, 1 оп., 41 а.е., 0,3 л.м., 1902–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГАНЧОВО
Ф. 470К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1919–1953 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГОЛИЦА
Ф. 447К, 1 оп., 12 а.е., 0,1 л.м., 1927–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛЕН БЛИЗНАК
Ф. 311К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1920–1952 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛИЩЕ
Ф. 412К, 1 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1912–1932 г.
ТУРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДРЪНДАР
Ф. 589К, 1 оп., 24 а.е., 0,2 л.м., 1925–1944 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗЛАТИНА
Ф. 396К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1911–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗОРНИЦА
Ф. 370К, 1 оп., 2 а.е., 0,05 л.м., 1925–1933 г.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ИГНАТИЕВО
Ф. 439К, 1 оп., 12 а.е., 0,15 л.м., 1929–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ИЗВОРНИК
Ф. 596К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1922–1945 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ИЗВОРСКО
Ф. 390К, 1 оп., 22 а.е., 0,2 л.м., 1901–1931 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ИСКЪР
Ф. 598К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1909–1925 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КАЛОЯН
Ф. 514К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1909–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КАМЕН ДЯЛ
Ф. 386К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1908–1929 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КРУМОВО
Ф. 410К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1921–1928 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЛЕВСКИ
Ф. 295К, 1 оп., 21 а.е., 0,18 л.м., 1909–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Ф. 585К, 1 оп., 11 а.е., 0,2 л.м., 1922–1936 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 430К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1911–1937 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. РАДЕВО
Ф. 405К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1908–1954 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. САДОВО
Ф. 417К, 1 оп., 3 а.е., 0,08 л.м., 1931–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СИНДЕЛ
Ф. 375К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1922–1939 г.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 526К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1909–1930 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТОПОЛИ
Ф. 719К, 1 оп., 21 а.е., 0,1 л.м., 1902–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 433К, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1924–1942 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЧЕРНЕВО
Ф. 342К, 1 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1915–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЧЕРНООК
Ф. 623К, 1 оп., 2 а.е., 0,03 л.м., 1912–1950 г.
ГРУПОВ ФОНД „УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА ОТ
ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 692К, 1 оп., 45 а.е., 0,4 л.м., 1922–1956 г.

Груповият фонд включва документи на училищните настоятелства в селата: Белово (Белослав) (1923–1925); Бърдарево (1929–1933); Емирово (ГенералКиселово) (1927–1930); Горно Славейково (1925–1932); Добри дол (1925–1956);
Житница (1931–1942); Здравец (1928–1935); Калиманци (1934–1938); Кестрич
(Виница) (1927–1932); Константиново (1927–1933); Метличина (1926–1938);
Разделна (1928–1931); Снежина (1927–1932); Средно Славейково (1928–1933);
Стефан Караджа (1932–1936); Страшимирово (1922–1926); Черноок, на турското училищно настоятелство (1937–1954).

Протоколи от заседания на училищните настоятелства: Ф. 295К (1909–
1934), Ф. 316К (1920–1925), Ф. 333К (1924–1947), Ф. 370К (1925–1933),
Ф. 373К (1913–1943), Ф. 375К (1922–1939), Ф. 382К (1921–1926), Ф. 386К
(1915–1929), Ф. 396К (1911–1934), Ф. 397К (1933–1935, 1941), Ф. 403К
(1927–1933), Ф. 405К (1912–1926, 1933–1954), Ф. 410К (1924–1928),
Ф. 417К (1931–1934), Ф. 430К (1911–1934), Ф. 433К (1924–1942), Ф. 448К
(1912–1934), Ф. 470К (1919–1943), Ф. 514К (1909–1916, 1920–1943),
Ф. 526К (1909–1930), Ф. 528К (1909–1934), Ф. 532К (1925–1942), Ф. 560К
(1909–1910, 1915, 1922–1923), Ф. 589К (1927–1943), Ф. 596К (1922–1946),
Ф. 598К (1909–1925), Ф. 623К (1927–1950), Ф. 692К – с. Белослав (1923–
1925), Бърдарево (1929–1933), Генерал-Киселово (1927–1930), Добри
дол (1925–1956), Житница (1933–1942), Калиманци (1934–1938), Кестрич
(1927–1932), Константиново (1927–1933), Метличина (1926–1938), Разделна
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(1928–1931), Снежина (1927–1932), Средно Славейково (1928–1933), Чер
ноок (1937–1954).
Бюджети за приходите и разходите на училищните настоятелства:
Ф. 342К (1919–1935), Ф. 447К (1929–1931), Ф. 448К (1929–1934), Ф. 585К
(1922–1936), Ф. 589К (1925–1944), Ф. 623К (1912–1922), Ф. 692К – с. Гор
но Славейково (1925–1931), Здравец (1928–1934), Метличина (1927, 1932),
Страшимирово (1922, 1926).
Главни финансови отчети на училищните настоятелства: Ф. 382К (1927–
1931), Ф. 390К (1929–1931), Ф. 405К (1908–1935), Ф. 412К (1921–1932),
Ф. 439К (1927–1934), Ф. 447К (1931–1933), Ф. Ф. 448К (1926–1934), Ф. 585К
(1922–1936), Ф. 589К (1925–1944), Ф. 692К – с. Горно Славейково (1926),
Здравец (1929–1935), Метличина (1928–1933), Страшимирово (1922).
Партидни книги: по приходите и разходите на настоятелствата: Ф. 295К
(1922–1927), Ф. 311К (1929–1932), Ф. 316К (1921–1935), Ф. 342К (1915–
1921), Ф. 382К (1901–1935), Ф. 390К (1901–1931), Ф. 412К (1923–1932),
Ф. 439К (1929–1934), Ф. 528К (1901–1935), Ф. 532К (1931–1943), Ф. 589К
(1930–1942), Ф. 596К (1929–1945), Ф. 719К (1902–1935), Ф. 720К (1901–
1920); за експлоатация на училищните имоти Ф. 298К (1921–1934), Ф. 311К
(1936–1952), Ф. 316К (1928–1942), Ф. 386К (1908), Ф. 403К (1927–1933),
Ф. 430К (1932–1937), Ф. 447К (1927–1935), Ф. 528К (1926–1934), Ф. 589К
(1939).
ВИС ШИ У ЧИЛИЩ А
ВИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА
Ф. 122К, 1 оп., 19 а.е., 0,2 л.м., 1921–1944 г.
Открито през 1921 г. от Варненската търговско-индустриална камара.
През 1938 г. преминава на държавна издръжка. Подготвя кадри за стопанския
живот в страната – счетоводители, финансови брокери, ръководители на стопанства, кооперации, предприятия и търговски фирми. Продължава дейността
си и след 1944 г., основоположник е на днешния Икономически университет –
Варна. Вж. и Ф. 479.

Окръжни от МНП (1940–1943).
Протоколи от заседания на Академичния съвет (1921–1923).
Протоколна книга от заседания на комитета за изучаване на морската
търговия, законодателството и борсовото дело на страните от Черноморския
басейн (1938–1939).
Правилник за вътрешния ред (б.д.).
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Преписка със студентските организации „Бранник“, „Христо Ботев“ и
македонските студентски дружества за подпомагане на бедни студенти, орга
низиране на студентски стол, тържества и забави (1938–1943).
Кратка история на училището (1942).
Телеграми, покани и писма до институции и граждани за честване на
патронния празник на училището (1942–1944).
СР Е Д НИ У ЧИЛИЩ А
ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „ФЕРДИНАНД І“ – ВАРНА
Ф. 90К, 2 оп., 130 а.е., 3 л.м., 1880–1944 г.
Открита през 1879/1880 г. като държавно двукласно реално училище. Пръв
директор е Тодор Шишков и учители – Димитър Станчев и Фердинанд Дечев.
Главен просветен център за цяла Североизточна България, играе важна роля за
консолидиране на българщината в града. Промени в наимнованието: Държавна
реална гимназия – Варна (1879–1886); Държавно петокласно педагогическо училище – Варна (1886–1888); Държавна педагогическа гимназия „Фердинанд І“ –
Варна (1888–1891); Държавна реална гимназия „Фердинанд І“ – Варна (1891–
1893); Държавна мъжка гимназия „Фердинанд І“ – Варна (1893–1919); Държавна
мъжка гимназия – Варна (1919–1928); Държавна мъжка гимназия „Фердинанд
І“ – Варна (1928–1943). Наследник на гимназията след 1944 г. е Първа политехническа гимназия „Христо Кабакчиев“ – Варна. Вж. и Ф. 539.

Окръжни от МНП (1925–1944).
Протоколни книги от заседания на Педагогическия съвет (1926–1927,
1930–1942).
Летописни книги (1914–1944).
Преписки с МНП и училища в страната за организиране и провеждане
на образователния процес (1889–1893, 1895–1896, 1918–1941).
Поздравителен адрес от МНП по случай 50-годишния юбилей на гимна
зията (1930).
Протоколи, писмени работи и свидетелства от проведени зрелостни из
пити (1890–1893, 1895–1897, 1899–1920).
Главни списъци и статистически сведения за учениците (1880–1901,
1930–1933) и учителите (1930–1933).
Книги: главни (1908–1910), инвентарна (1928–1940), за ревизии на учи
телите (1921–1923, 1926–1943).
Биографии на дарителите за образуване на фондове при гимназията
(1930–1931).
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ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „МАРИЯ ЛУИЗА“ – ВАРНА
Ф. 99К, 2 оп., 630 а.е., 8,1 л.м., 1883–1944 г.
Открита през 1883/1884 г. като продължение на класното девическо училище, създадено през 1866 г. Промени в наименованието: Държавна девическа
гимназия – Варна (1883–1885); Държавно трикласно девическо училище – Варна
(1885–1890); Държавна девическа гимназия – Варна (1890–1893); Държавна девическа гимназия „Мария Луиза“ – Варна (1893–1905); Държавно девическо трикласно и педагогическо училище „Мария Луиза“ – Варна (1905–1906); Държавна
девическа гимназия „Мария Луиза“ – Варна (1906–1943). Наследник след 1944 г. е
Второ средно политехническо училище „Доктор Петър Берон“ – Варна, по-късно – Математическа гимназия „Доктор Петър Берон“ – Варна. Вж. и Ф. 872.

Окръжни от МНП (1883–1944); писма и телеграми от МНП, Общинско
то управление и Държавна мъжка гимназия „Фердинанд І“ – Варна за органи
зиране и провеждане на образователния процес (1883–1943).
Годишни отчети за дейността на гимназията (1884–1944).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1883–1944).
Летописни книги (1923–1941).
Рапорти от учителите до ръководството за учебно-възпитателната дей
ност (1910–1934).
Отчетни доклади за дейността на родитело-учителския комитет при гим
назията (1934–1937).
Преписки на родитело-учителския комитет с фирми и граждани за: съ
биране на помощи за безплатни ученически трапезарии (1929–1930), органи
зиране на благотворителни концерти и томболи в помощ на бедни ученички
(1922–1930), сформиране на лекоатлетически състезания и летен оздравите
лен лагер (1930).
Поздравителни писма и адреси от висшестоящи органи, институции и
граждани (1933); отзиви, доклади и спомени (1933–1940) за честване 50-го
дишнината на училището.
Зрелостни свидетелства (1895–1941) и главни списъци (1883–1905) на
ученичките.
Служебни списъци на учителите (1896–1905).
Книги: класни (1889–1920) и ревизионни (1932–1935, 1936–1942).
Ведомости за заплати (1889–1902).
Групови снимки на учителите (1901, 1921, 1929–1939) и ученичките
(1884, 1896–1900, 1902, 1906, 1908, 1909, 1911–1916, 1919–1920, 1924–
1944).; портретни снимки на: директори (1883–1932), учители (1892–1925,
1927–1943), самарянки и училищни лекари (1901–1943); снимки на: училищ
ни хорове и оркестри (1909–1940), спортни прояви (1937–1940), летни лаге
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ри и екскурзии (1914–1929, 1931–1942), честване 50-годишнината на гимна
зията (1933), сградата на училището (б.д.).
Н АЧ А Л НИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩ А
110 фонда, 1668 а.е., 1890–1974 г.
Първите български училища във Варненски регион възникват през 40-те–60-те
години на ХIХ в. – в с. Черковна – 1841 г., с. Хадърча (Николаевка) – 1847 г. и във
Варна – 1860 г. До Освобождението, след решенията на първия учителски събор
от 1873 г., по инициатива на местното население училища са разкрити в немалка
част от селищата. След Освобождението една от грижите на Временното рус
ко управление е развитието на образователното и просветното дело. Първите
усилия са насочени към възстановяване дейността на затворените по време на
военните действия училища. Ръководството на училищата се поема от избрания
през окт. 1878 г. Окръжен училищен съвет. След приемане на Конституцията от
1879 г. и Проекта за основен закон за училищата от 1880 г., училищната мрежа
в региона се разраства. Със Закона за народното просвещение от 1909 г. долните
курсове на съществуващите тогава гимназии се реорганизират в прогимназии.
Създават се смесени районни прогимназии в Провадия и селата: Градинарово,
Ново село (Дългопол), Аврен и Козлуджа (Суворово). От 1921 г., с въвеждането
на задължително основно образование, масово се разкриват начални, а в по-големите селища – и основни училища. През 1934 г. е извършена реорганизация в учебното дело – във всяка съставна община са създадени средищни основни училища,
под чието ръководство се намират всички училища от района. Предвид смесения
етнически състав на населението, в някои селища от региона действат и частни
малцинствени училища. След 1880 г., организационно и методически, дейността
на всички училища се ръководи от Окръжната училищна инспекция – Варна, а
след 1934 г. – от Околийската училищна инспекция – Варна. Част от училищата
продължават дейността си и след 1944 г.

НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. АВРЕН
Ф. 559К, 2 оп., 81 а.е., 0,86 л.м., 1896–1947 г.
НАРОДНО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ“ – с. АКСАКОВО
Ф. 527К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1896–1961 г. Вж. и Ф. 819
НАРОДНО ОУ – с. АСПАРУХОВО
Ф. 472К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1897–1950 г. Вж. и Ф. 900
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. БАНОВО
Ф. 614К, 1 оп., 26 а.е., 0,4 л.м., 1913–1959 г.
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ТУРСКО ОУ „МУСТАФА СУБХИ“ – с. БЕЛОГРАДЕЦ
Ф. 531К, 1 оп., 16 а.е., 0,05 л.м., 1933–1947 г. Вж. и Ф. 837
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 434К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1898–1957 г. Вж. и Ф. 822
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. БЕЛОСЛАВ
Ф. 593К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1900–1956 г. Вж. и Ф. 822
НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БЕНКОВСКИ
Ф. 299К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1922–1955 г. Вж. и Ф. 838
ТУРСКО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НАЗЪМ ХИКМЕТ“ –
с. БЕНКОВСКИ
Ф. 300К, 1 оп., 3 а.е., 0,07 л.м., 1930–1951 г. Вж. и Ф. 838
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БЛЪСКОВО
Ф. 398К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1903–1955 г. Вж. и Ф. 834
СРЕДИЩНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. ЦАР БОРИС“ – с. БЛЪСКОВО
Ф. 399К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1920–1946 г.
НАРОДНО ОУ – с. БОЗВЕЛИЙСКО
Ф. 267К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1897–1960 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. БОЛЯРЦИ
Ф. 556К, 1 оп., 4 а.е., 0,1 л.м., 1920–1961 г. Вж. и Ф. 835
НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БОТЕВО
Ф. 332К, 1 оп., 14 а.е., 0,12 л.м., 1901–1962 г. Вж. и Ф. 916
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. БОЯНА
Ф. 402К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1916–1951 г. Вж. и Ф. 916
НАРОДНО ОУ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ – с. БРЕСТАК
Ф. 372К, 1 оп., 23 а.е., 0,4 л.м., 1896–1956 г. Вж. и Ф. 877
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НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БЪРЗИЦА
Ф. 275К, 1 оп., 4 а.е., 0,1 л.м., 1898–1960 г. Вж. и Ф. 852
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. Бяла
Ф. 258К, 1 оп., 15 а.е., 0,3 л.м., 1898–1950 г. Вж. и Ф. 862
ЧЕТВЪРТО НАРОДНО ОУ „КОНСТАНТИН АРАБАДЖИЕВ“ –
ВАРНА
Ф. 185К, 1 оп., 32 а.е., 0,3 л.м., 1898–1955 г. Вж. и Ф. 181
НАРОДНО ОУ „ЦАР СИМЕОН“ – ВАРНА
Ф. 186К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1934–1946 г. Вж. и Ф. 182
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛАРИЙ“ – ВАРНА
Ф. 187К, 2 оп., 10 а.е., 0,15 л.м., 1932–1944 г. Вж. и Ф. 183
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИТРОПОЛИТ СИМЕОН“ – ВАРНА
Ф. 208К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1938–1946 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛАВРЕНТИЙ“ – ВАРНА
Ф. 209К, 1 оп., 10 а.е., 0,18 л.м., 1894–1952 г.
ПЪРВА СРЕДИЩНА ПРОГИМНАЗИЯ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ВАРНА
Ф. 260К, 3 оп., 64 а.е., 0,8 л.м., 1909–1949 г. Вж. и Ф. 1047
ЧЕТВЪРТА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА
Ф. 261К, 2 оп., 27 а.е., 0,3 л.м., 1910–1927 г.
ЕВРЕЙСКО ОУ – ВАРНА
Ф. 575К, 1 оп., 22 а.е., 0,35 л.м., 1902–1945 г.
ВТОРА СРЕДИЩНА ПРОГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – ВАРНА
Ф. 597К, 1 оп., 6 а.е., 0,11 л.м., 1909–1949 г.
НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА
Ф. 774К, 1 оп., 12 а.е., 0,1 л.м., 1912–1954 г. Вж. и Ф. 1049
184

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ БОРИС“ – ВАРНА
Ф. 836К, 1 оп., 20 а.е., 0,4 л.м., 1897–1950 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ –
с. ВЕЛИЧКОВО
Ф. 315К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1920–1958 г. Вж. и Ф. 826
НАРОДНО ОУ – с. ВЕНЕЛИН
Ф. 297К, 1 оп., 32 а.е., 0,6 л.м., 1894–1974 г. Вж. и Ф. 1560
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ БОРИС ТЪРНОВСКИ“ –
с. ВЕТРИНО
Ф. 248К, 1 оп., 10 а.е., 0,25 л.м., 1925–1952 г. Вж. и Ф. 306
СРЕДИЩНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ВЕТРИНО
Ф. 249К, 1 оп., 10 а.е., 0,25 л.м., 1896–1956 г. Вж. и Ф. 306
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. Владиславово
Ф. 633К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1896–1961 г. Вж. и Ф. 1604
НАРОДНО ОУ „ЦАР СИМЕОН“ – с. ВОДИЦА
Ф. 554К, 1 оп., 6 а.е., 0,06 л.м., 1897–1967 г.
НАРОДНО ОУ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ – с. ВЪГЛЕН
Ф. 381К, 1 оп., 48 а.е., 0,7 л.м., 1896–1947 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. Галата
Ф. 611К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1941–1944 г. Вж. и Ф. 1086
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ГАНЧОВО
Ф. 471К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1923–1955 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ГЕНЕРАЛ-КАНТАРДЖИЕВО
Ф. 313К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1937–1952 г. Вж. и Ф. 888
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НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 486К, 1 оп., 9 а.е., 0,18 л.м., 1915–1955 г. Вж. и Ф. 864
ТУРСКО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 488К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1930–1942 г. Вж. и Ф. 864
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 368К, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1935–1951 г. Вж. и Ф. 844
НАРОДНО ОУ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ – с. ГОРЕН БЛИЗНАК
Ф. 309К, 1 оп., 25 а.е., 0,5 л.м., 1890–1958 г. Вж. и Ф. 838
НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ГОРЕН ЧИФЛИК
Ф. 523К, 1 оп., 17 а.е., 0,4 л.м., 1925–1957 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ –
с. ГОРИЦА
Ф. 537К, 1 оп., 40 а.е., 0,4 л.м., 1919–1953 г. Вж. и Ф. 862
НАРОДНО ОУ – с. ГОРНО СЛАВЕЙКОВО
Ф. 624К, 1 оп., 18 а.е., 0,2 л.м., 1896–1957 г. Вж. и Ф. 925
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГОСПОДИНОВО
Ф. 293К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1922–1953 г. Вж. и Ф. 862
НАРОДНО ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 571К, 1 оп., 22 а.е., 0,41 л.м., 1892–1948 г. Вж. и Ф. 817
НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГРОЗДЬОВО
Ф. 308К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1897–1957 г.
НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. Девня
Ф. 379К, 1 оп., 34 а.е., 0,4 л.м., 1921–1948 г. Вж. и Ф. 814
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 617К, 1 оп., 7 а.е., 0,2 л.м., 1920–1944 г.
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НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 494К, 1 оп., 12 а.е., 0,2 л.м., 1897–1944 г. Вж. и Ф. 839
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДОЛЕН БЛИЗНАК
Ф. 310К, 1 оп., 4 а.е., 0,1 л.м., 1912–1960 г.
НАРОДНО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. Долни Чифлик
Ф. 296К, 1 оп., 15 а.е., 0,4 л.м., 1929–1952 г. Вж. и Ф. 913
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДЮЛИНО
Ф. 406К, 1 оп., 18 а.е., 0,3 л.м., 1912–1953 г. Вж. и Ф. 862
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ЦАР БОРИС“ –
с. ЕСЕНИЦА
Ф. 377К, 1 оп., 49 а.е., 0,6 л.м., 1891–1961 г. Вж. и Ф. 873
НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЖИТНИЦА
Ф. 619К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1896–1959 г. Вж. и Ф. 818
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ“ –
с. ЗАСМЯНО
Ф. 411К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1912–1945 г. Вж. и Ф. 821
НАРОДНО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ“ – с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 578К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1919–1950 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. ЗЛАТИНА
Ф. 395К, 1 оп., 20 а.е., 0,2 л.м., 1922–1944 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ЗОРНИЦА
Ф. 369К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1890–1955 г.
НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. Игнатиево
Ф. 438К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1922–1946 г. Вж. и Ф. 910
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ“ –
с. ИЗВОРСКО
Ф. 389К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1892–1943 г. Вж. и Ф. 819
НАРОДНО ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ – с. ИЗГРЕВ
Ф. 400К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1933–1957 г. Вж. и Ф. 163
НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ИСКЪР
Ф. 599К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1908–1944 г. Вж. и Ф. 891
НАРОДНО ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – с. КАЛОЯН
Ф. 515К, 1 оп., 7 а.е., 0,08 л.м., 1908–1955 г. Вж. и Ф. 873
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – с. КАМЕНАР
Ф. 353К, 1 оп., 21 а.е., 0,2 л.м., 1922–1949 г.
НАРОДНО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ“ – с. КИЧЕВО
Ф. 495К, 1 оп., 15 а.е., 0,35 л.м., 1939–1947 г. Вж. и Ф. 829
НАРОДНО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ“ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 314К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1890–1961 г. Вж. и Ф. 829
НАРОДНО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
с. КОНСТАНТИНОВО
Ф. 266К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1900–1955 г. Вж. и Ф. 828
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. КРАКРА
Ф. 440К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1914–1957 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. КРАСИМИР
Ф. 388К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1909–1944 г. Вж. и Ф. 830
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. КРИВИНИ
Ф. 268К, 1 оп., 6 а.е., 0,15 л.м., 1929–1944 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. КРИВНЯ
Ф. 487К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1897–1961 г.
НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. КРУМОВО
Ф. 409К, 1 оп., 10 а.е., 0,2 л.м., 1897–1951 г. Вж. и Ф. 821
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. КРУША
Ф. 384К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1923–1936 г. Вж. и Ф. 913
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. КУМАНОВО
Ф. 378К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1905–1944 г.
НАРОДНО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ЛЕВСКИ
Ф. 294К, 1 оп., 38 а.е., 0,45 л.м., 1896–1962 г. Вж. и Ф. 320
НАРОДНО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Ф. 584К, 1 оп., 78 а.е., 1,1 л.м., 1890–1955 г. Вж. и Ф. 845
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 466К, 1 оп., 29 а.е., 0,2 л.м., 1922–1959 г. Вж. и Ф. 877
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. МЛАДА ГВАРДИЯ
Ф. 325К, 1 оп., 45 а.е., 0,7 л.м., 1909–1949 г. Вж. и Ф. 827
НАРОДНО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. НЕВША
Ф. 347К, 2 оп., 68 а.е., 0,9 л.м., 1897–1943 г. Вж. и Ф. 865
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. НЕВША
Ф. 348К, 1 оп., 13 а.е., 0,2 л.м., 1893–1961 г. Вж. и Ф. 865
НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 165К, 1 оп., 29 а.е., 0,8 л.м., 1912–1946 г. Вж. и Ф. 163
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ПАДИНА
Ф. 277К, 1 оп., 3 а.е., 0,04 л.м., 1923–1944 г. Вж. и Ф. 850
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НАРОДНО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ПОВЕЛЯНОВО
Ф. 269К, 1 оп., 7 а.е., 0,1 л.м., 1896–1956 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
ПРОВАДИЯ
Ф. 449К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1890–1950 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ПРОСЕЧЕН
Ф. 524К, 1 оп., 22 а.е., 0,2 л.м., 1921–1955 г.
НАРОДНО ОУ „ЦАР БОРИС І“ – с. РАВНА
Ф. 609К, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1897–1955 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. РАДАН ВОЙВОДА
Ф. 538К, 1 оп., 5 а.е., 0,08 л.м., 1923–1949 г.
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. РЕКА ДЕВНЯ
Ф. 367К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1908–1958 г. Вж. и Ф. 816
НАРОДНО ОСНОВНО СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. ГЕОРГИ“ – с. РУДНИК
Ф. 270К, 1 оп., 11 а.е., 0,2 л.м., 1900–1955 г. Вж. и Ф. 662
НАРОДНО ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. САДОВО
Ф. 416К, 1 оп., 14 а.е., 0,25 л.м., 1903–1958 г.
НАРОДНО ОУ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ – с. СИНДЕЛ
Ф. 374К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1922–1946 г. Вж. и Ф. 850
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. СЛЪНЧЕВО
Ф. 525К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1896–1956 г. Вж. и Ф. 819
НАРОДНО ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 513К, 1 оп., 7 а.е., 0,2 л.м., 1909–1953 г. Вж. и Ф. 844
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. СУВОРОВО
Ф. 541К, 1 оп., 16 а.е., 0,38 л.м., 1930–1953 г. Вж. и Ф. 340
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. ТУТРАКАНЦИ
Ф. 727К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1896–1945 г. Вж. и Ф. 842
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ЦОНЕВО
Ф. 271К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1906–1960 г. Вж. и Ф. 826
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ЧАЙКА
Ф. 610К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1913–1961 г. Вж. и Ф. 842
НАРОДНО ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – с. ЧЕРВЕНЦИ
Ф. 312К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1896–1961 г. Вж. и Ф. 824
НАРОДНО ОУ „РАШКО БЛЪСКОВ“ – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 354К, 1 оп., 9 а.е., 0,3 л.м., 1892–1946 г. Вж. и Ф. 840
НАРОДНО ОУ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ – с. ЧЕРНЕВО
Ф. 335К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1896–1951 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ЧЕРНООК
Ф. 622К, 1 оп., 17 а.е., 0,4 л.м., 1902–1954 г. Вж. и Ф. 817
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ШКОРПИЛОВЦИ
Ф. 401К, 1 оп., 2 а.е., 0,05 л.м., 1920–1960 г. Вж. и Ф. 662
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ЩИПСКО
Ф. 568К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1896–1959 г. Вж. и Ф. 665
НАРОДНО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ЩИПСКО
Ф. 569К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1923–1959 г. Вж. и Ф. 665
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ЮНЕЦ
Ф. 387К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1930–1949 г. Вж. и Ф. 662
191

Архивни справочници

НАРОДНО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЯВОРОВО
Ф. 415К, 1 оп., 17 а.е., 0,2 л.м., 1916–1958 г. Вж. и Ф. 831
ГРУПОВ ФОНД „НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ
УЧИЛИЩА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 694К, 1 оп., 67 а.е., 0,75 л.м., 1896–1972 г.

Груповият фонд включва документи на начални и основни училища в: с. Арковна – Народно начално училище „Христо Ботев“ (1942–1944). Вж. и Ф. 847;
с. Ботево – Народно начално училище „Христо Ботев“ (1920–1932); Варна: Народно начално училище „Св. Иван Рилски“ (1921–1953). Вж. и Ф. 1046; Народно
ОУ „Св. Климент Охридски“ (1912–1925). Вж. и Ф. 688; Народно начално училище „Надежда“ (1930–1938); Народно ОУ „Петко Славейков“ (1896–1972);
Народно ОУ „Стефан Караджа“ (1921–1941). Вж. и Ф. 1059; ОУ „Стоян Доб
рев – Странджата“ (1931–1933). Вж. и Ф. 1077; с. Величково – Частно турско
училище (1927–1938); с. Виница – Народно ОУ (1931–1933); с. Голица – Народно
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1931–1944). Вж. и Ф. 911; с. Дръндар – Турско начално училище (1936–1947). Вж. и Ф. 163; с. Дъбравино – Народно ОУ (1943–1944).
Вж. и Ф. 850; с. Дългопол – Народно начално училище „Иван Вазов“ (1927–1944).
Вж. и Ф. 830; с. Изворник – Народно ОУ (1909–1955); с. Искър – Народна прогимназия (б.д.). Вж. и Ф. 891; с. Камен дял – Народно начално училище (1922–1951).
Вж. и Ф. 830; с. Новаково – Народно начално училище (1926–1964); с. Новградец
(Суворово) – Народно ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1920–1942); с. Осеново –
Народно ОУ „Св. Климент“ (1920–1945). Вж. и Ф. 829; с. Сладка вода – Народно
начално училище „Св. Цар Борис“ (1942–1944). Вж. и Ф. 836; с. Старо Оряхово –
Народно ОУ „Христо Ботев“ (1932–1955). Вж. и Ф. 662; с. Страшимирово – Народно начално училище (1922–1926). Вж. и Ф. 822; с. Султанци – Народна смесена
прогимназия „Д-р Петър Берон“ (1943–1944). Вж. и Ф. 850; с. Тръстиково – Първоначално училище (1943–1944). Вж. и Ф. 841; с. Черноок – Частно турско училище (1930–1957); с. Яребична – Народно начално училище (1933–1942). Вж. и
Ф. 819.

Окръжни и писма на МНП, Областна училищна инспекция – Шумен и
Околийска училищна инспекция – Варна във връзка с учебно-възпитателната
работа.
Протоколни книги и протоколи от заседания на учителските съвети с
данни за подготовката на учебни години, организацията на учебния процес,
успеха и поведението на учениците, снабдяване с учебни пособия и книги,
ремонта на училищните сгради и др.: Ф. 165К (1912–1946), Ф. 185К (1908–
1947), Ф. 187К (1932–1939), Ф. 208К (1938–1945), Ф. 209К (1900–1952),
Ф. 248К (1937–1952), Ф. 249К (1941–1945), Ф. 260К (1920–1949), Ф. 261К
(1910–1927), Ф. 266К (1939–1951), Ф. 267К (1939–1951), Ф. 269К (1896–
1956), Ф. 271К (1920–1924), Ф. 275К (1940–1948), Ф. 277К (1923–1944),
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Ф. 294К (1922–1948), Ф. 297К (1937–1945), Ф. 299К (1937–1955), Ф. 300К
(1930–1940), Ф. 309К (1932–1950), Ф. 310К (1931–1954), Ф. 312К (1940–
1944), Ф. 313К (1941–1952), Ф. 314К (1919–1946), Ф. 325К (1938–1949),
Ф. 332К (1927–1944), Ф. 335К (1941–1950), Ф. 347К (1909–1934), Ф. 348К
(1925–1932), Ф. 353К (1938–1943), Ф. 354К (1939–1945), Ф. 368К (1935–
1951), Ф. 369К (1922–1945), Ф. 372К (1913–1940), Ф. 374К (1922–1946),
Ф. 377К (1910–1931), Ф. 378К (1921–1944), Ф. 379К (1921–1942), Ф. 381К
(1928–1947), Ф. 387К (1930–1934), Ф. 398К (1922–1949), Ф. 399К (1920–
1946), Ф. 400К (1936–1950), Ф. 402К (1934–1950), Ф. 406К (1942–1951),
Ф. 415К (1916–1958), Ф. 434К (1936–1952), Ф. 438К (1930–1946), Ф. 449К
(1943–1950), Ф. 466К (1922–1943), Ф. 471К (1923–1950), Ф. 486К (1935–
1952), Ф. 488К (1932–1940), Ф. 495К (1940–1947), Ф. 513К (1924–1948),
Ф. 515К (1938–1948), Ф. 525К (1920–1949), Ф. 527К (1929–1946), Ф. 531К
(1938–1947), Ф. 537К (1925–1927), Ф. 538К (1934–1949), Ф. 541К (1930–
1953), Ф. 554К (1940–1953), Ф. 568К (1922–1933), Ф. 569К (1932–1944),
Ф. 569К (1932–1944), Ф. 571К (1916–1948), Ф. 575К (1902–1942), Ф. 578К
(1928–1948), Ф. 584К (1909–1944), Ф. 593К (1940–1945), Ф. 597К (1909–
1931), Ф. 599К (1925–1941), Ф. 609К (1943–1948), Ф. 610К (1925–1930),
Ф. 614К (1937–1942), Ф. 619К (1942–1951), Ф. 633К (1941–1950), Ф. 694К
(1927–1950), Ф. 727К (1922–1930), Ф. 836К (1899–1950).
Ревизионни книги с констатации на окръжните и околийските инспекто
ри от извършени проверки по организацията и състоянието на учебно-въз
питателната дейност: Ф. 165К (1921–1953), Ф. 185К (1925–1955), Ф. 209К
(1894–1952), Ф. 249К (1896–1956), Ф. 260К (1928–1937), Ф. 261К (1914–
1926), Ф. 266К (1900–1955), Ф. 267К (1901–1960), Ф. 270К (1900–1953),
Ф. 271К (1906–1960), Ф. 310К (1921–1958), Ф. 312К (1901–1961), Ф. 314К
(1890–1961), Ф. 315К (1920–1955), Ф. 332К (1901–1959), Ф. 335К (1924–
1951), Ф. 367К (1910–1953), Ф. 369К (1903–1955), Ф. 372К (1925–1956),
Ф. 377К (1900–1958), Ф. 398К (1903–1955), Ф. 401К (1920–1960), Ф. 406К
(1912–1953), Ф. 409К (1923–1932), Ф. 415К (1925–1952), Ф. 416К (1903–
1958), Ф. 434К (1937–1957), Ф. 440К (1914–1957), Ф. 471К (1928–1955),
Ф. 486К (1915–1952), Ф. 487К (1900–1959), Ф. 513К (1909–1953), Ф. 515К
(1942–1955), Ф. 523К (1925–1957), Ф. 525К (1934–1956), Ф. 527К (1900–
1961), Ф. 537К (1921–1953), Ф. 554К (1922–1955), Ф. 556К (1920–1949),
Ф. 569К (1936–1959), Ф. 593К (1900–1956), Ф. 610К (1919–1956), Ф. 614К
(1930–1959), Ф. 619К (1900–1958), Ф. 624К (1901–1957), Ф. 694К (1909–
1964).
Летописни книги: Ф. 209К (1896–1946), Ф. 249К (1896–1927), Ф. 258К
(1898–1937), Ф. 267К (1897–1947), Ф. 270К (1911–1942), Ф. 271К (1927–
1960), Ф. 275К (1898–1960), Ф. 294К (1896–1962), Ф. 297К (1896–1974),
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Ф. 308К (1897–1942), Ф. 309К (1897–1958), Ф. 310К (1915–1960), Ф. 312К
(1896–1961), Ф. 314К (1922–1960), Ф. 315К (1920–1958), Ф. 332К (1928–
1953), Ф. 335К (1896–1943), Ф. 348К (1898–1961), Ф. 367К (1908–1946),
Ф. 372К (1896–1940), Ф. 377К (1897–1961), Ф. 379К (1935–1942), Ф. 387К
(1930–1949), Ф. 401К (1920–1955), Ф. 406К (1920–1948), Ф. 409К (1897–
1951), Ф. 434К (1898–1956), Ф. 438К (1922–1933), Ф. 472К (1897–1930),
Ф. 486К (1915–1955), Ф. 487К (1897–1955), Ф. 515К (1908–1949), Ф. 527К
(1896–1958), Ф. 538К (1934–1949), Ф. 554К (1897–1967), Ф. 556К (1934–
1961), Ф. 559К (1896–1947), Ф. 568К (1896–1959), Ф. 571К (1897–1947),
Ф. 584К (1897–1955), Ф. 593К (1936–1956), Ф. 599К (1908–1928), Ф. 609К
(1897–1955), Ф. 610К (1916–1961), Ф. 614К (1915–1959), Ф. 619К (1896–
1959), Ф. 622К (1915–1954), Ф. 624К (1896–1933), Ф. 633К (1896–1961),
Ф. 694К (1896–1972), Ф. 727К (1896–1913), Ф. 774К (1912–1953), Ф. 836К
(1932–1950).
Годишни отчети, рапорти от главни учители и директори и статистичес
ки сведения с данни за организацията и хода на учебния процес, успеха и
поведението на учениците и разпределение на учебния материал.
Сведения за учителския състав, актове и актови книги за встъпване в
длъжност и напускане на длъжността.
Инвентарни книги за притежавани имоти и училищно имущество.
ПРОФ Е СИОН А Л НИ УЧИЛИЩ А
ДЪРЖАВНО СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА
Ф. 693К, 1 оп., 11 а.е., 0,36 л.м., 1942–1955 г.
Създадено през 1942 г. с цел практическо обучение на младежи по строителство, земемерство и водостроителство. Продължава дейността си и след
1944 г. Вж. и Ф. 660.

Окръжни и заповеди от МОСПБ и МНП за дейността (1942–1945).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет с данни за подго
товката на учебни години, разпределение на учителския персонал, успеха и
поведението на учениците (1942–1955).
Годишни доклади за учебно-възпитателната дейност (1942–1943)
Конспекти с разпределение на учебния материал (1942–1943).
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ДЪРЖАВНО СРЕДНО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА
Ф. 232К, 2 оп., 129 а.е., 1,82 л.м., 1904–1953 г.
Открито през учебната 1904/1905 г. като средно търговско училище при
Варненската търговско-индустриална камара. Учебният процес е организиран
в четиригодишен курс на обучение съгласно Закона за търговското образование
от 1906 г. Пръв директор е преподавателят в Свищовската търговска гимназия
Цани Калянджиев. През учебната 1923/1924 г. обучението става петгодишно,
а през 1943 г. училището придобива държавен статут. Предмет на дейност:
подготвя младежи, а от 1920/1921 г. и девойки, специалисти: счетоводители,
отчетници и ръководители на търговски и индустриални предприятия. Промени
в наименованието: Средно търговско училище – Варна (1904–1943); Държавно
средно търговско училище – Варна (1943–1944). Продължава дейността си и след
1944 г. като Икономически техникум – Варна. Вж. и Ф. 267.

Окръжни и заповеди от МНП (1912, 1918–1921, 1923–1924, 1926, 1931–
1953).
Протоколна книга от заседания на: Учителския съвет (1904–1944), спе
циалната учебна комисия при училището (1921–1943), вечерното търговско
училище (1925–1933).
Протоколи от заседания на комисията за построяване на Варненското
търговско училище (1910–1924).
Преписки с Варненската търговско-индустриална камара за: създаване
то и издръжката на училището (1904–1905), обзавеждането (1931).
Архитектурни планове на сградата на училището (1937).
Протокол от административно-финансова ревизия (1937).
Правилник и програма за вечерното търговско училище (1919).
Отчети за състоянието и учебно-възпитателната дейност (1905, 1912,
1922–1930, 1932–1933, 1940–1944).
Рапорти на учителите за учебно-възпитателната работа (1938–1941).
Статистически сведения за броя на учениците и учителите (1912, 1914–
1918, 1925–1929, 1935–1936).
Книга за фондовете при училището (1932–1933).
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 781К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1933–1941 г.
Създадено през 1931 г. Обучава младежи по земеделие, лозарство, овощарство и скотовъдство и девойки по готварство, шев и тъкачество. Програмата
предвижда двегодишен курс на обучение с теоретични и практически занятия.
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Кореспонденция с МЗДИ, Областната земеделско-стопанска дирекция –
Шумен, Държавния агроном в Провадия за обучението по теория и организа
цията на практическите занимания (1933–1935, 1939, 1941).
Годишни отчети (1935, 1941).
Списъци и сведения за: учителския персонал (1934–1936), броя и резул
татите от практическата дейност на учениците (1933–1935, 1939, 1941).
ДЪРЖАВНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ –
с. БОТЕВО
Ф. 854К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1934–1935 г.
Създадено през 1931 г. Обучава младежи и девойки по земеделие, лозарство,
овощарство и скотовъдство. Обхваща района на селата: Ботево, Бояна, Оборище, Генерал-Киселово, Звънец, Страхил, Овнец, Пясъчник, Крумово, Кладенчево,
Новаково, Любен Каравелов, Веселин и Водица.

Кореспонденция с МЗДИ, Областната земеделско-стопанска дирекция –
Шумен, Държавния агроном в Провадия за обучението по теория и организа
цията на практическите занимания (1935).
Годишен отчет за дейността (1935).
Сведения за културно-просветната дейност в училището (1934).
Статистически сведения за броя на учениците и учителите (1935).
ДЪРЖАВНО МЪЖКО ПРАКТИЧЕСКО
ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – с. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Ф. 671К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1933–1944 г.
Открито през 1923 г. в м. Св. Константин край Варна като Зимно земеделско училище с двегодишен курс на обучение. През 1928 г. е преместено в с. Куванлък (Пчелник), а през 1933 г. седалището му се установява в с. Долни Чифлик. Със
Заповед № 994 на МЗДИ от 22 апр. 1941 г. се преобразува и преименува в Държавно мъжко практическо земеделско училище с двегодишен редовен курс на обучение. Обучава младежи по земеделие, лозарство, овощарство и скотовъдство и ги
подготвя за бъдещи земеделски стопани. Закрито през 1945 г.

Протоколи от заседания на управата на имуществените фондове на учи
лището (1933–1943).
Кореспонденция с МЗДИ и Областната земеделско-стопанска дирек
ция – Шумен за обучението по теория и организацията на практическите за
нимания (1943–1944).
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Статистически сведения за учителския персонал и ученическия състав
(1943).
ПРАКТИЧЕСКО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ –
с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 307К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1933–1950 г.
Открито през 1933 г. с цел практическо обучение на младежи по земеделие,
лозарство, овощарство и скотовъдство и на девойки по готварство, шев и домакински умения. Съществува до 1950 г. Вж. и Ф. 1257.

Протоколи от заседания на Учителския съвет с данни за подготовката
на учебни години, организацията и хода на учебния процес, успеха и пове
дението на учениците, снабдяването със средства за практическото обучение
(1934–1948) и на управата на имуществените фондове на училището (1937–
1950).
Инвентарни книги (1933–1950).
ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ТРУДОЛЮБИЕ“ – ВАРНА
Ф. 54К, 1 оп., 55 а.е., 0,6 л.м., 1904–1957 г.
Създадено през 1897 г. с цел обучение на девойки за придобиване на умения по
готварство, шивачество и домакинство. Училището се издържа от настоятелството на ЖБД „Майка“ – Варна и е подведомствено на МТПТ. В програмата
са застъпени теоретични занимания с цел повишаване общата култура на възпитаничките и практически занимания по шев, бродерия, готварство и домакински
умения. Съществува до 1946 г., когато се преобразува в Първа държавна професионална девическа гимназия – Варна. Вж. и Ф. 62.

Окръжни, указания и правилници от МТПТ относно организиране на
обучението по теория и практика (1929–1944).
Протоколи от заседания на Учителския съвет с данни за подготовката
на учебни години, организацията и хода на учебния процес, успеха и поведе
нието на възпитаничките, снабдяване с учебни пособия и книги, средства и
материали за практическите занятия (1921–1941).
Годишни рапорти на училищното ръководство до настоятелството на
ЖБД „Майка“ – Варна за организацията и състоянието на учебно-възпита
телната работа (1918–1929, 1937–1944).
Преписки с: други сродни училища за организацията и методиката на
обучение по теория и практика (1904–1944); ЖБД „Майка“ – Варна, благот
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ворителни организации и частни лица за финансовото осигуряване и издръж
ка на училището (1904–1945).
Доклади на ръководството за дейността на действащите при училище
то ученически дружества „Съзнание“ (1932), „Червен кръст“ (1936–1943) и
„Митрополит Симеон“ (1940).
Касови книги (1909–1922, 1938–1957).
ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК“ – ВАРНА
Ф. 53К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1928–1946 г.
Създадено през 1913 г. като частно училище под покровителството на варненката Лери Антонова. Подготвя девойки за придобиване на умения по готварство, шивачество и домакинство. Програмата предвижда предимно практически занимания. Съществува до 1946 г., когато се преобразува във Втора държавна
професионална девическа гимназия – Варна.

Албум със скици на кройки на облекла (1928).
Материални книги (1931–1946).
ПРАКТИЧЕСКО РИБАРСКО УЧИЛИЩЕ – СОЗОПОЛ
Ф. 180К, 1 оп., 89 а.е., 1,62 л.м., 1919–1934 г.
Създадено през 1919 г. във Варна. Първият випуск от 27 души е приет на
21 ян. 1921 г. Специална комисия разглежда възможностите за развитието на
училището и решава то да бъде преместено в Созопол – център на българския
черноморски риболов. До построяването на сградата в Созопол Рибарското училище се помещава в сградата на варненския Аквариум. На 3 окт. 1930 г. се премества в Созопол. През 1932 г. към него е създадена Опитна ихтиологична станция – Созопол. Закрито е на 1 апр. 1933 г. Вж. фондове 156К и 149.

Рапорти до МВ за необходимостта от създаване на Рибарско училище
при флота със съдействието на МЗДИ (1919).
Проектоправилник за организация, устройство, управление и примерен
щат (1919).
Заповед на МЗДИ за създаване на Практическо рибарско училище –
Варна (1920) и кореспонденция с ръководството на училището за осигуря
ване на учебни помещения, материална техника и средства за дейността му
(1920–1921).
Годишни: планове и програми за обучение (1931–1934); отчети и рапор
ти на директора до МЗДИ с данни за откриване на учебни години, организа
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цията и хода на учебния процес, резултатите от практическото обучение на
учениците, професионалната реализация на завършилите (1921, 1924–1932).
Статистически сведения за броя на ученици и учители (1925–1934).
Преписки с: МЗДИ за приема и движението на ученици, молби и удос
товерения за прием на ученици и отпускане на стипендии (1921–1934); рибо
ловни кооперации в селища по Черноморското крайбрежие за назначаване на
работа на завършилите ученици (1926–1933).
Кореспонденция, финансови сведения и справки за: осигуряване и под
държане на плавателната техника, набавяне на технически средства и посо
бия, свързани с риболовната дейност (1919–1933); реализирани приходи от
риболов и изплатени възнаграждения на учители и ученици (1922–1934).
Бюджети и щатни разписания с обяснителни записки (1922–1933).
ДЪРЖАВНО ПРАКТИЧЕСКО МЕБЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА
Ф. 437К, 2 оп., 37 а.е., 0,5 л.м., 1925–1956 г.
Открито през 1924 г. в с. Долни Чифлик като Държавно практическо столарско училище. През 1932 г. седалището му се премества във Варна и се преименува на Държавно занаятчийско училище по столарство. През 1937 г. се преименува на Държавно практическо мебелно училище – Варна. Програмата включва
теоретични и практически занятия. Подготвя занаятчии – дърводелци. Съществува до 1945 г., след което се трансформира в Държавно средно училище по мебелировка – Варна. Вж. и Ф. 526.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет с данни за подготов
ката на учебни години, разпределение на учителския персонал, изработване
на седмичните програми, успеха и поведението на учениците, снабдяването с
учебни пособия, средства и материали за практически занятия (1929–1945).
Годишни: отчети на директора за дейността с данни за откриване на
учебните години, организацията и хода на учебния процес, успеха и поведе
нието на учениците, разпределение на часовете и учебния материал (1934–
1944); финансови отчети за приходите и разходите по издръжка на училище
то (1931–1945) и състоянието на училищните фондове (1938–1945).
Рапорти за проведени годишни изпити (1933–1944).
Регистър за вписване на изделията, изработени от учениците (1937–1956).
ДОПЪЛ НИ Т Е Л НИ З А Н А Я Т ЧИЙСКИ УЧИЛИЩ А
5 фонда, 73 а.е., 1926–1950 г.
Съгласно Закона за професионално образование от 1907 г. и Закона за организиране и подпомагане на занаятите от 1910 г. Търговско-индустриалните
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камари в страната разкриват и издържат ДЗУ в определените им райони. Основната цел на училищата е модернизацията на занаятчийското производство.
Организационно и финансово дейността им се ръководи от Занаятчийския отдел
при камарите. В тях постъпват младежи, прекъснали образованието си в държавните училища и изучаващи като чираци определени занаяти. Обучението се
осъществява по учебни планове и програми, утвърдени от МТПТ. В периода 1921–
1943 г. Търговско-индустриална камара – Варна разкрива 15 училища в градовете: Варна, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Елена, Каварна, Омуртаг, Полски
Тръмбеш, Попово, Провадия, Разград, Трявна, Търговище , Търново и Шумен. След
влизане в сила от 1 септ. 1943 г. на Закона за Стопанските камари и преразпределението на районите, ръководството и финансовото осигуряване на училищата
в градовете: Габрово, Горна Оряховица, Елена, Полски Тръмбеш, Трявна и Търново се поема от Областна стопанска камара – Плевен, а на училището в Разград –
от Областна стопанска камара – Русе.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА
Ф. 751К, 1 оп., 23 а.е., 0,34 л.м., 1930–1950 г.

Открито през 1921 г. с двегодишен курс на обучение. От учебната 1941/
1942 г. срокът на обучение нараства на четиригодишен. Продължава дейността
си и след 1944 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ЕЛЕНА
Ф. 753К, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1933–1943 г.

Открито през 1932 г. с двегодишен курс на обучение.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ПРОВАДИЯ
Ф. 754К, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1929–1944 г.
Открито през 1927 г. с двегодишен курс на обучение. Продължава
дейността си и след 1944 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ТЪРНОВО
Ф. 752К, 1 оп., 11 а.е., 0,1 л.м., 1928–1942 г.
Открито през 1921 г. с двегодишен курс на обучение.

ГРУПОВ ФОНД „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ УЧИЛИЩА
КЪМ ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА – ВАРНА“
Ф. 755К, 1 оп., 20 а.е., 0,36 л.м., 1926–1943 г.

Груповият фонд съдържа сведения за дейността на училищата в градовете:
Габрово – открито 1922 г.; Полски Тръмбеш – открито 1936 г.; Попово – открито 1932 г.; Разград – открито 1927 г.; Търговище – открито 1928 г.
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Окръжни от МТПТ по методиката на обучение в занаятчийските учи
лища, спазване на законовите и нормативни разпоредби и изисквания за
професионалното образование: Ф. 751К (1937–1939), Ф. 754К (1943–1944),
Ф. 755К (1936–1937).
Протоколи от заседания на Учителския съвет с данни за подготовката на
учебни години, разпределение на учителския персонал, изработване на сед
мични програми, успеха и поведението на учениците, снабдяването с учебни
пособия, средства и материали за практически занятия – Ф. 751К (1937–1950).
Годишни отчети и рапорти на директорите до МТПТ и Търговско-индус
триална камара – Варна за дейността с данни за откриване на учебни години,
организацията и хода на учебния процес, успеха и поведението на ученици
те, разпределението на часовете и учебния материал: Ф. 751К (1931–1944),
Ф. 752К (1929–1942), Ф. 1953К (1934–1937, 1940–1943), Ф. 754К (1929–1934,
1938–1944), Ф. 755К – ДЗУ – Габрово (1932–1941), ДЗУ – Горна Оряховица
(1932–1943), ДЗУ – Полски Тръмбеш (1937–1942), ДУ – Търговище (1933,
1934, 1937–1943).
Статистически сведения за ученическия и преподавателския състав:
Ф. 751К (1930–1942), Ф. 753К (1934–1939), Ф. 754К (1934, 1937), Ф. 755К –
ДЗУ – Габрово (1932–1942), ДЗУ – Търговище (1933–1935).
Списъци на преподаватели: Ф. 755К (1935–1940).
Сведения за разпределение на учебния материал: Ф. 751К (1935–1936,
1941–1942), 752К (1932–1933), 753К (1933–1939),Ф. 754К (1929–1933).
Преписки: между директорите на ДЗУ и Търговско-индустриална ка
мара – Варна за: организиране приема на ученици, назначаване на препо
даватели и лектори, разпределение на учебния материал – Ф. 751К (1938–
1944), Ф. 752К (1928–1929, 1932–1933, 1936–1937), Ф. 754К (1936–1944),
Ф. 755К – ДЗУ – Горна Оряховица (1932–1943); организацията и провежда
нето на годишни практически изпити за придобиване на калфенска степен –
Ф. 751К (1942–1943), Ф. 753К (1933), Ф. 755К – ДЗУ – Попово (1934–1936).
Преписка на Търговско-индустриалната камара – Варна с МТПТ за от
криване на ДЗУ в Полски Тръмбеш и с директора на училището за назнача
ване на преподавателски състав и прием на ученици (1936).
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Н А У ЧНОИ ЗС Л Е Д ОВА Т Е Л СКИ ИНСТ ИТ УТ И
МОРСКА БИОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ С АКВАРИУМ – ВАРНА
Ф. 800К, 1 оп., 25 а.е., 0,2 л.м., 1930–1944 г.
Открита на 15 юли 1932 г. като първи университетски институт извън
столицата, ръководен от СУ. Сградата е проектирана от арх. Дабко Дабков и е
построена през 1911 г. Пръв директор на станцията е д-р Г. В. Паспалев. Предмет на дейност: изучаване на биологията на черноморската флора и фауна по
българското крайбрежие, устройване на аквариум за нагледно просвещение на
населението. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 1271.

Правилник за дейността (1932–1933).
Преписка със: СУ по организационната дейност (1930–1943); сродни
чуждестранни институти (1931–1932); директора на Царските научни инсти
тути – София за обмяна на опит (1940–1944); Полицейското комендантство –
Варна за настаняване на немски войници в сградата на станцията (1941–1944).
ОПИТНА ИХТИОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ – СОЗОПОЛ
Ф. 156К, 1 оп., 14 а.е., 0,2 л.м., 1932–1944 г.
Създадена през 1932 г. към Практическото рибарско училище – Созопол.
През 1949 г. седалището се премества във Варна. Занимава се с научноизследователска дейност в областта на биологията на промишлените видове риба и
тяхното поведение. Вж. и фондове 180К и 149.

Преписки с МЗДИ за: изразходването на средствата за издръжка на
Практическото рибарско училище – Созопол (1932–1933), финансови въпро
си (1936, 1942) и обзавеждането на станцията (1933–1934); с МЗДИ, пред
приятия и частни лица за доставката на плавателни съдове, ремонти и браку
ване (1935–1937).
Заповеди по дейността (1933–1934).
Протоколи за оценка на имуществото на риболовните кооперации от
Бургаски окръг (1935).
Отчет за дейността (1942–1944).
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К У Л ТУ РНИ ИНСТ И Т У ЦИИ И ОРГА НИ З А ЦИИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 91К, 2 оп., 122 а.е., 1 л.м., 1901–1945 г.
Основано през 1901 г. с цел да издирва, проучва и съхранява археологически,
етнографски и художествени исторически паметници и документи, свързани с
миналото на Варненския регион и Приморския край. За целта организира археологически разкопки и научни експедиции и екскурзии, развива научноизследователска дейност и обнародва научни изследвания на дружествени членове в печатния
си орган „Известия на Варненското археологическо дружество“. През 1906 г.
под ръководството на братя Карел и Вацлав Херменгилд Шкорпил и със съдейс
твието на Варненската градска община към дружеството е открит музей със
задача да представя на обществеността събраното историческо наследство.
След одържавяване през 1945 г., дружеството и музеят се трансформират в
Народен музей. Вж. и Ф. 692.

Устави (1901, 1909, 1921, 1934, 1938).
Учредителен протокол (1901).
Протоколи от заседания на настоятелството и общи събрания (1901–
1944); покани за участия в заседания на настоятелството (1908–1909, 1921–
1922, 1927–1928, 1931–1941).
Годишни отчети за дейността (1928–1942).
Преписки с: дружествени членове и археологически дружества в стра
ната за състоянието и проблемите на организационния живот, с данни за
членския състав (1908–1933); с МНП, Археологическия институт в София
и еднородни дружества и организации за провеждане на разкопки, събиране,
проучване и опазване на исторически паметници, уреждане на експозиции,
участия в съюзни конгреси и научни прояви и по финансови въпроси (1906–
1945); общински кметове, обществени организации и училищни ръководства
за подпомагане дейността на дружеството при издирването, опазването и
съхранението на старини (1906–1944); дружествени членове и сътрудници,
издателства и книжарници за набавяне на методическа литература за провеж
дане на разкопки и проучвания, подготовка и публикуване на статии и научни
изследвания и разпространение на дружествени издания (1906–1939).
Планове, поемни условия и кореспонденция по стопанисване на зелен
чукова градина в м. Узун кум (Златни пясъци) и овощна градина в м. Пейнер
джик, собственост на дружеството; поддържането на гората в околностите на
Аладжа манастир като народен парк (1915–1944).
Протоколи от заседания на Смесената българо-гръцка емигрантска ко
мисия в България, конституирана съгласно Конвенцията между България и
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Гърция за свободата за емиграция на малцинствата, изложения, жалби и про
тести от Варненската постоянна комисия, пледоарии на защитници и др. ма
териали по емиграционно дело № 30702 за ликвидацията на имоти на Гръц
ката община във Варна, заявена от представителя на гръцкото правителство
при Смесената комисия (1927–1929).
ГРАДСКА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА – ВАРНА
Ф. 602К, 2 оп., 44 а.е., 0,65 л.м., 1896–1944 г.
Основана през 1883 г. като „Книжевна дружина“. За кратко време е събран
книжен фонд, разкрита е библиотека с читалня. От 1888 г. ръководството, финансовата издръжка и грижата за набавяне на книжния фонд на библиотеката
се поема от Варненската градска община. След 1945 г. продължава дейността
си като Народна библиотека, депозиториум на българската национална книжнина. Вж. и Ф. 347.

Устав и Правилник за вътрешния ред (1928).
Протоколи от заседания на библиотечния комитет (1905–1910).
Годишни отчети (1908, 1928–1929, 1933–1941); рапорти, доклади, изло
жения и справки на уредника до общинския кмет за състоянието и дейността
на библиотеката (1898–1909, 1927–1943).
Преписки с български и чуждестранни редакции и книгоразпространите
ли по набавяне на книжен фонд (1899–1905, 1908–1915, 1918–1941).
Констативни актове, протоколи, доклади от ревизии и преписка с Вар
ненска градска община относно наличността и състоянието на книжния фонд
и движимото имущество (1896–1944).
Заповеди на общинския кмет за назначаване и освобождаване от длъж
ност на служители, встъпителни актове, преписки и сведения по личния със
тав (1898–1943).
РАДИО ВАРНА
Ф. 581К, 1 оп., 11 а.е., 0,2 л.м., 1935–1944 г.
Основано в края на 1936 г. с администрация, техническа и програмна служба. Излъчването на редовна програма започва в началото на 1937 г., като предава
и програмата на Радио София. Покрива североизточната и източната част на
страната. Помещава се в сградата на пощата. Продължава дейността си и след
1944 г. с наименование Районна радиостанция – Варна. Вж. и Ф. 681.

Протоколи и описи на оправдателни документи за доставката на пособия
и съоръжения за нуждите на радиостанцията (1936).
Протоколи от провеждане на конкурси за говорители (1936–1937).
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Контролна книга за резултатите от проверките на радиопредавателя
(1939–1944).
Схеми и кабелни планове на радиопредавател „Стандарт“ (1935).
РАДИОКЛУБ – ВАРНА
Ф. 829К, 1 оп., 14 а.е., 0,05 л.м., 1933–1975 г.
Основан на 18 ноем. 1933 г. С Определение № 449 от 9 апр. 1934 г. на ВОС
Радиоклубът е регистриран като дружество с идеална цел. Председател на УС
е Софроний Георгиев. Основната цел на Радиоклуба е културното развитие на
града и окръга, разпространение и развитие на радиотехниката и създаване на
радиостанция с местно значение. През 1934 г. стартират редовни радиопредавания от помещение в зала „Съединение“. Преустановява дейността си през 1939 г.

Устав (1933).
Историческа справка за основаването и дейността на Радиоклуба (1975).
Протоколи от заседания на УС (1934–1936).
Преписка с: Варненската телеграфо-пощенска станция за поставяне на
радиоантена (1934) и приемане излъчванията на Радио София (1934); прог
рамния директор на Радио София за временно ползване на технически съо
ръжения (1934).
Опис на уредбите на Радиоклуба (1934).
Музикална програма от местно радиоизлъчване (1934).
Покана за тържествено откриване на Радиоклуб – Варна (1934).
Сведение за преустановяване на дейността на Радиоклуба (1939).
БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ „ЛЮБОВ КЪМ РОДИНАТА“ –
КЛОН ВАРНА
Ф. 837К, 1 оп., 15 а.е., 0,05 л.м., 1929–1944 г.
Учреден на 15 септ. 1926 г. като поделение на Националния БЖС „Любов към
родината“. Сред основателките на местното дружество са Ирина Бръчкова, С.
Димитриева, Цветана Андреева и Величка Пашева. Поставя си културно-прос
ветни, благотворителни и родолюбиви цели. Работи за повдигане на българския
дух и народна гордост, запазване на православната християнска принадлежност,
нравственото и физическото укрепване на подрастващото поколение. Ежегодно
провежда общи събрания – конгреси за отчитане дейността на организацията и
клоновете на сдружението по места. Съществува до септ. 1944 г.

Устав (1939).
Удостоверение от ВОС за регистриране на БЖС „Любов към родината“
във Варна (1934).
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Снимки на: делегатите на І, ІІ, ІІІ и ІХ редовен конгрес на съюза (1929–
1942); организаторите на ІІ Национален селски събор, проведен във Вар
на през авг. 1936 г., сред които и представителки на съюзния клон в града
(1936); официалните гости на юбилейното честване на 60-годишнината на
проф. Александър Балабанов, сред които представителки на организацията
във Варна (1939); деятелки по време на излет (б.д.) и Коледно тържество с
благотворителна цел (1944).
Писма от: председателката на организацията във Варна до Благотвори
телно братство „Св. Климент Охридски“ – Варна с апел за подкрепа на ис
кането за въвеждане на религиозно обучение в училищата (1932); командира
на поделение „Гранит“ с благодарност за коледните подаръци, изпратени на
войниците (1944).
НАРОДЕН ТЕАТЪР – ВАРНА
Ф. 683К, 1 оп., 8 а.е., 0,2 л.м., 1942–1944 г.
Основан през 1921 г. като Общински театър – Варна. През 1942 г. става Народен театър – Варна. Продължава дейността си и след 1944 г., като съгласно
ПМС № 35 от 1964 г. е преименуван на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ –
Варна. Вж. и Ф. 513.

Заповедни книги (1942, 1944).
Бюджети и отчети с данни за размера на държавните и общинските суб
сидии и средствата от представления (1942–1944).
Кореспонденция с МНП за разрешаване на спектакли, честване деня на
театъра и запазване зала „Съединение“ за нуждите на театъра (1942–1944).
Преписки с комисарства и сродни ведомства за снабдяване с театрален
реквизит – костюми, декори, и поддръжка на салона (1942–1944).
Репертоари (1943–1944).
АД „ХУДОЖЕСТВЕН ТЕАТЪР“ – ВАРНА
Ф. 834К, 1 оп., 15 а.е., 0,1 л.м., 1919–1938 г.
Основано на 5 март 1919 г. с цел да строи, купува или наема здания, които
да се използват за оперни, театрални и кинематографични цели. С част от капитала си участва в различни търговски и индустриални предприятия. Преустановява дейността си на 19 окт. 1938 г. поради финансови задължения.

Устав (1919).
Протоколи: учредителен (1919), от общи събрания (1936–1938).
Протоколна книга от заседания на УС (1922–1938).
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Удостоверение от ВОС и обявления в ДВ за регистриране на дружество
то и промените в УС (1919–1937).
Актове за предаване и приемане на документи между членовете на бив
шия и новоизбрания УС (1937).
Удостоверения за закупени акции от дружеството (1919).
Инвентарна книга (1923–1938).
Финансов отчет (1937) и баланси (1935–1937).
Заявление, нотариален акт и скици на закупен имот (1919).
ТЕАТРАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕДНИ
УЧЕНИЦИ – ПРОВАДИЯ
Ф. 746К, 2 оп., 19 а.е., 0,08 л.м., 1891–1943 г.
Основано през 1890 г. Популяризира театралното дело в района, организира обществена читалня, театрални представления, сказки, концерти, поддържа
трапезария за бедни ученици и събира фонд за построяване на театър – читалище. От 1914 до 1922 г. преустановява дейността си. В края на 1922 г. е възстановено. Съществува до 1930 г., след което се слива с местното читалищно
дружество и се създава Федерация на дружествата в Провадия с цел събиране
средства за построяване на „театро-читалище“.

Устави (1898, 1910, 1924).
Протоколи от общи годишни събрания и заседания на Дружественото
настоятелство (1891–1920, 1923–1930).
Преписки с: Общинския съвет за дейността на дружеството (1891–1899);
Съюза на артистите в България и Дружество „Добри Войников“ – Шумен по
кадрови въпроси и съставяне на театралния репертоар (1923–1924).
Списъци на членовете (1924–1929).
Театрални програми и афиши (1924–1943).
Тетрадка с протоколи и наредби на Артистичния съвет с разпределение
на роли от спектакли на театралната група към дружеството (1923–1925).
Баланси (1896–1899).
ГРАДСКА ДУХОВА МУЗИКА – ПРОВАДИЯ
Ф. 747К, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1928–1933 г.
Съществува в периода 1928–1933 г. Предмет на дейност: музикално участие
в национални и общоградски тържествени чествания, вечеринки, балове, градински увеселения и сватби.

Протоколна книга (1928–1930).
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Правилник за уредбата на Градската общинска музика в Провадия
(1928).
Покани за заседания на комитета на музиката (1928–1933).
ЛЮБИТЕЛСКА ДРАМАТИЧНА ДРУЖБА – ПРОВАДИЯ
Ф. 824К, 2 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1920–1930 г.
Основана на 6 май 1920 г. с цел повдигане на родното драматично изкуство
и морално и интелектуално издигане на младежта. Съдейства за основаването, развитието и популяризирането на театралното дело. С Протокол № 9 от
24 март 1926 г. на общо събрание към групата се създава Градски драматичен
театър. Промени в наименованието: Любителска драматична дружба – Провадия (1920–1924); Местна група при Съюза на българските драматични и оперни
артисти – Провадия (1924–1930). Преустановява дейността си през 1930 г.

Устави (1920, 1926).
Заповеди и наредби на ръководството по административната и творчес
ката дейност (1921–1924).
Протоколна книга от общи събрания и заседания на настоятелството
(1920–1929).
Отчетни доклади от общи събрания (1924–1925).
Правилници за вътрешния ред (1923, 1925).
Писма – покани от настоятелството до членовете за провеждането на
общи събрания (1924–1930).
МУЗИКАЛНО ДРУЖЕСТВО „МОРСКИ ЗВУЦИ“ – ВАРНА
Ф. 841К, 1 оп., 13 а.е., 0,1 л.м., 1926–1997 г.
Основано през 1925 г. с наименование Музикално дружество „Серенада“ –
Варна, под диригентството на Георги Попов. През 1927 г. съставът на дружес
твото се слива с хора към църквата „Св. Петка“ и се сформира смесен хор под
диригентството на Иван Стефанов. През 1928 г. се включват и църковните хорове при Катедрален храм „Св. Успение Богородично“ (с диригент Александър
Кръстев) и при църквата „Св. Никола“ (с диригент Йордан Тодоров). Хорът на
Музикално дружество „Морски звуци“ – Варна се налага като водещ художествен колектив в града и става член на Съюза на народните хорове в България.
Репертоарът му обхваща над 100 произведения от български, славянски и западноевропейски автори, а на диригентския пулт застават достойни музикални дейци – Георги Попов, Иван Стефанов, Александър Кръстев, Хараламби Киряков,
Йордан Тодоров, свещ. Христо п. Михайлов, Васил Попов, Димитър Младенов,
Светослав Обретенов, Васил Трайков и Христо Ем. Манолов. Дружеството си
поставя за цел да сформира детски хор, танцова народна трупа и група за на-
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родно звукотворчество с певци и оркестър. Активно участва при създаването на
професионалните музикални институции в града – Народната опера и Симфоничния оркестър. Промени в наименованието: Музикално дружество „Серенада“ – Варна (1925–1926); Музикално дружество „Морски звуци“ – Варна (1926–
1948). Преустановява дейността си през 1948 г.

Дневник на дружеството с информация за членовете и техните творчес
ки изяви (1945–1946).
Програми за хорови концерти (1945–1946).
Очерци от Емил Георгиев: „Христо Ем. Манолов“ (1980), „Морски зву
ци“ и „Летните музикални тържества“ (1996).
Спомени на Господин Николов Господинов за създаването на дружес
твото (1997).
Снимки на: дружеството (1926, 1936); обединения хор с хористите към
църквите „Малка Св. Богородица“, „Св. Никола“ и Катедрален храм „Св.
Успение Богородично“ (1929, 1933–1934); хористи по време на екскурзия
(1929, 1934).
ПРОВАДИЙСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО
„ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТИЧНА ДРУЖБА“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 842К, 1 оп., 9 а.е., 0,02 л.м., 1930–1940 г.
Основано на 4 ноем. 1930 г. Осъществява културно-просветна дейност, като
организира театрални представления, забави, тържества, литературни беседи
и подпомага общественополезни и благотворителни фондове. Управлява се от
общо събрание, което избира управителен комитет. През периода 1930–1940 г.
председател на дружеството е Васил Боянов Василев. Прекратява дейността
си през 1940 г.

Устав, утвърден от МВРНЗ (1930).
Учредителен протокол (1930).
Писма до: Училищното настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Мето
дий“ – Провадия за провеждане на репетиции в сградата на училището (1931);
редакцията на в-к „Варненски новини“ за публикуване на статии (1931); Дру
жеството за закрила на децата – Провадия за предоставяне на приходите от
спектакъла „Черното петно“ в помощ на бедни ученици (1932); Околийски
полицейски началник – Провадия с поименен списък на настоятелството на
дружеството, Надзорния съвет и художественото ръководство (1938).
Писма от: Дружеството за закрила на децата – Провадия за подготовка
на коледен театрален спектакъл (1931); Дружество „Св. Цар Борис“ – Про
вадия за предоставяне на реквизит за театрална постановка.
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Покани от УС до членовете на дружеството за участие в провеждането
на общи събрания (1930–1940).
ДРУЖЕСТВО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВТУ – ВАРНА
Ф. 844К, 1 оп., 69 а.е., 0,15 л.м., 1930–1950 г.
Основано на 12 юли 1930 г. за срок от 99 години със седалище във Варна.
Обединението служи за издигане престижа на ВТУ – Варна и неговите възпитаници, съдейства за организиране на обучението в училището, представлява и
защитава професионалните интереси на членовете си, насърчава и подпомага
тяхната последваща научна подготовка. Първият клон на дружеството е основан през 1934 г. в София, а след него – в Ксанти (Гърция), който след известно
прекъсване възстановява своята дейност през 1943 г. В периода 1935–1937 г. клонове се откриват в Пловдив, Шумен и Перник. Издава собствен печатен орган –
в-к „Известия на ДЗВТУ – Варна“, преименуван на в-к „Академически вести“. В
изданията намират място публикации за дейността на обединението и научни
статии в областта на икономиката и финансите. Прекратява дейността си на
25 май 1950 г.

Устави (1936, 1937, 1943).
Удостоверение от Областен съд – Варна за регистриране на дружество
то (1935).
Протоколи от: общи събрания (1930, 1934, 1936, 1939); конгреси (1931,
1935); съвместно заседание на настоятелството и КК на дружеството (1943);
основаване на Софийския клон (1934) и общи годишни събрания на Со
фийския клон (1936–1937), учредяване на Пловдивския (1936), Шуменския
(1935), Пернишкия (1937–1938) и Ксантийския (1943) клон.
Отчети за дейността на настоятелството (1931, 1936).
Писма до: МС за узаконяване на Международния панаир във Варна
(1936); МВРНЗ за разрешаване на общи събрания на дружеството (1938–
1942) и допуснати нарушения и оказване на съдействие при назначаване на
лица, завършили ВТУ – Варна (1936); МНП за продължаване на образовани
ето на завършилите ВТУ – Варна (1945); МТПТ за организиране на шестме
сечен търговски курс (1945–1947).
Писмо от Варненската търговско-индустриална камара за изплащане на
субсидия на дружеството (1941).
Преписки с колеги от страната за: назначаването им за кореспонденти на
дружеството (1930, 1934–1936); преустройството и централизирането на дей
ността на дружеството (1936); основаване на клонове на дружеството (1938–
1940); оказване на съдействие при назначаването им на работа (1934–1936);
снабдяването им с научна литература (1937–1942); отпечатване на статии и
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рекламни материали във в-к „Академически вести“ (1934) и абонамента на
„Известия на ДЗВТУ – Варна“ (1932) и „Академически вести“ (1934–1942).
Изложения от настоятелството до: МС и МФ за законопроекта за съз
даване на „Институт на заклетия счетоводител“ (1931); МФ и Върховната
сметна палата за нов закон за сметните палати (1936); МФ и БЗКБ за пра
вилника за службите при БЗКБ (1932–1937); МВРНЗ за чиновническия щат
в общините (1936).
Списъци на членовете на настоятелството, изпратени за сведение до по
лицейския комендант във Варна (1934–1940).
Обяви и покани до членовете за участие в конгреси и събрания (1931–
1938).
Статистически отчети за приходите и разходите (1935–1940).
Писмо от настоятелството до Комендантството на Народната милиция –
Варна с информация за закриване на дружеството (1950).
РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК „ВАРНЕНСКА ПОЩА“
Ф. 672К, 1 оп., 7 а.е., 0,2 л.м., 1935–1947 г.
Създадена през 1919 г. за издаване на всекидневника за политическа информация „Варненска поща“. Закрита през 1944 г.

Опис на имуществото на редакцията – машини, съоръжения и инстала
ции (1944).
Дневник за оборота – загуби, печалби, амортизация, абонамент на вест
ника, тираж, капитал и кредитори (1944).
Оборотни ведомости – каса, ценни книжа, настоятели, мастило, хартия
и машини (1944).
Преписка с Дирекцията на труда и общественото осигуряване за соци
алното осигуряване на работниците и служителите, определяне на работното
време и редовното изплащане на заплатите (1938–1944).
Книги: касова (1944), ревизионна (1938–1947).
Ведомости за заплатите на работниците в редакцията и печатницата към
нея (1935–1945).
ПЕЧАТНИЦА „ХРИСТО ВОЙНИКОВ“ – ВАРНА
Ф. 839К, 1 оп., 25 а.е., 0,1 л.м., 1880–1937 г.
Създадена през 1884 г. Печата книги и периодични издания. От създаването
до национализацията през 1948 г. три пъти сменя своя собственик, но запазва
наименованието си.
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Акт за покупка на сградата на печатницата (1880).
Обяснителна записка за узаконяване, разрешително за инсталиране и
удостоверение за регистриране на печатницата (1935–1937).
Протоколи за извършен оглед на печатницата от шуменския областен
инженер (1935–1936).
Инвентарни описи на печатницата (1894, 1936).
Крепостен акт и скица, поемни условия, договор за построяване и про
ект за електрическа инсталация на сграда на печатницата (1906–1914).
Протокол на ГНС – Варна за построяване на сграда, скица на закупения
имот, акт за полагане на „основния камък“ на сграда, в която се помещава
печатницата (1933–1934).
Разрешително за внедряване на нови печатарски машини (1936).
Списък на собствениците и работниците в печатницата (1937).
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – ПРОВАДИЯ
Ф. 380К, 1 оп., 4 а.е., 0,1 л.м., 1942–1950 г.
Основан през 1942 г. Обединява, ръководи и финансира читалищата в района
на Провадийска околия. Съюзът е изборен орган от представители на читалищата и е междинно звено между читалищата и ВЧС. Съществува и след 1944 г.
Вж. и Ф. 1268.

Окръжни от ВЧС (1942–1943).
Протоколна книга от заседания на УС и конференции (1942–1950).
Годишни статистически сведения за дейността на читалищата в околията
(1942–1944).
Писма от ВЧС за провеждане на конференции и изнасяне на сказки
(1943–1944) и читалищните настоятелства в околията с информация за тях
ното създаване, оземляване и имотно състояние (1942–1943).
ЧИТ А Л И ЩА
52 фонда, 695 а.е., 1901–1962 г.
Възникват като самобитни културни организации през епохата на Възраждането. Във Варненски район читалищното дело се заражда през 70-те години на
XIX в. Най-рано, през 1870 г., възниква българско читалище във Варна. Масово
разпространение читалищата получават след приемането на Закона за народните читалища (ДВ, бр. 291 от 28 март 1927 г.). Целта им е да работят за повишаване нивото на културата и просветата сред населението. При голяма част
от читалищата съществуват театрални трупи, певчески хорове и библиотеки с
читални. Устройват курсове, сказки и народни четения. Продължават дейността си и след 1944 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. АКСАКОВО
Ф. 635К, 1 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1924–1949 г. Вж. и Ф. 1311
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. БАНОВО
Ф. 582К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1937–1956 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ“ – с. БОТЕВО
Ф. 418К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1924–1956 г. Вж. и Ф. 856
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. БРЕСТАК
Ф. 558К, 1 оп., 5 а.е., 0,1 л.м., 1927–1955 г. Вж. и Ф. 863
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ – ВАРНА
Ф. 20К, 1 оп., 39 а.е., 0,25 л.м., 1926–1947 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ –
кв. аспарухово, ВАРНА
Ф. 334К, 1 оп., 20 а.е., 0,2 л.м., 1923–1954 г. Вж. и Ф. 684
НАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДРУЖЕСТВО
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ВАРНА
Ф. 615К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1934–1950 г. Вж. и Ф. 1060
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – кв. трошево, ВАРНА
Ф. 729К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1933–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ВАЗОВ“ – ВАРНА
Ф. 737К, 1 оп., 5 а.е., 0,06 л.м., 1930–1951 г. Вж. и Ф. 109
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА
Ф. 759К, 1 оп., 13 а.е., 0,1 л.м., 1929–1942 г. Вж. и Ф. 952
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС“ – ВАРНА
Ф. 795К, 1 оп., 12 а.е., 0,1 л.м., 1927–1944 г. Вж. и Ф. 1033
АРМЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ „ПАПГЕН–СЮНИ“ – ВАРНА
Ф. 850К, 1 оп., 23 а.е., 0,12 л.м., 1920–1941 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ВОДИЦА
Ф. 732К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1927–1949 г. Вж. и Ф. 879
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Димитър благоев” – с. Вълчи дол
Ф. 557К, 1 оп., 52 а.е., 0,3 л.м., 1920–1948 г. Вж. и Ф. 875
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦАР БОРИС ІІІ“ –
с. ГЕНЕРАЛ-КИСЕЛОВО
Ф. 419К, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1927–1952 г. Вж. и Ф. 856
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – с. ГЕНЕРАЛ-КОЛЕВО
Ф. 637К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1938–1948 г. Вж. и Ф. 899
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ГРАДИНАРОВО
Ф. 414К, 1 оп., 17 а.е., 0,1 л.м., 1910–1951 г. Вж. и Ф. 892
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. Девня
Ф. 801К, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1927–1928 г. Вж. и Ф. 898
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОУКА“ – с. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 533К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1927–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ДОБРОТИЧ
Ф. 730К, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1935–1945 г. Вж. и Ф. 901
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛСКА ПРОБУДА“ – с. Дългопол
Ф. 543К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1928–1958 г. Вж. и Ф. 696
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – с. ЕСЕНИЦА
Ф. 467К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1928–1947 г. Вж. и Ф. 860
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСКА ЛЮБОВ“ – с. ЖИТНИЦА
Ф. 738К, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1926–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦАР БОРИС ІІІ“ – с. ЗДРАВЕЦ
Ф. 563К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1926–1946 г. Вж. и Ф. 880
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНТИМ І“ – с. ИГНАТИЕВО
Ф. 634К, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1910–1948 г. Вж. и Ф. 1311
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ИЗВОРНИК
Ф. 802К, 1 оп., 23 а.е., 0,1 л.м., 1929–1945 г. Вж. и Ф. 899
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ИЗВОРСКО
Ф. 636К, 1 оп., 11 а.е., 0,1 л.м., 1927–1952 г. Вж. и Ф. 1311
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ИСКЪР
Ф. 498К, 1 оп., 14 а.е., 0,1 л.м., 1939–1952 г. Вж. и Ф. 901
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. КАЗАШКА РЕКА
Ф. 562К, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1927–1948 г. Вж. и Ф. 880
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. КАЛОЯН
Ф. 516К, 1 оп., 16 а.е., 0,1 л.м., 1927–1950 г. Вж. и Ф. 860
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. КАРАМАНИТЕ
Ф. 726К, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1928–1944 г. Вж. и Ф. 855
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. КРИВНЯ
Ф. 632К, 1 оп., 27 а.е., 0,2 л.м., 1927–1950 г. Вж. и Ф. 854
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. МЕТЛИЧИНА
Ф. 572К, 1 оп., 56 а.е., 0,3 л.м., 1927–1950 г. Вж. и Ф. 863
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – с. МОМИНО
Ф. 496К, 1 оп., 8 а.е., 0,1 л.м., 1901–1948 г. Вж. и Ф. 880
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. НЕОФИТ РИЛСКИ
Ф. 638К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1928–1949 г. Вж. и Ф. 1336
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – с. НИКОЛАЕВКА
Ф. 465К, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1923–1951 г. Вж. и Ф. 894
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – с. ОБОРИЩЕ
Ф. 420К, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1927–1957 г. Вж. и Ф. 856
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ОВЧАГА
Ф. 731К, 1 оп., 25 а.е., 0,1 л.м., 1927–1946 г. Вж. и Ф. 907
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ПАДИНА
Ф. 645К, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1923–1957 г. Вж. и Ф. 851
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПРЕЖДА
Ф. 663К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1927–1940 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 327К, 1 оп., 8 а.е., 0,11 л.м., 1927–1951 г. Вж. и Ф. 858
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 748К, 1 оп., 29 а.е., 0,15 л.м., 1906–1946 г. Вж. и Ф. 854
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. РАДАН ВОЙВОДА
Ф. 749К, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1929–1942 г. Вж. и Ф. 899
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРУДЖА“ – с. РАЗДЕЛНА
Ф. 750К, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1931–1950 г. Вж. и Ф. 853
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. САВА
Ф. 728К, 1 оп., 20 а.е., 0,1 л.м., 1927–1944 г. Вж. и Ф. 696
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. СТЕФАН КАРАДЖА
Ф. 301К, 1 оп., 15 а.е., 0,2 л.м., 1929–1943 г. Вж. и Ф. 899
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ЦОНЕВО
Ф. 542К, 1 оп., 5 а.е., 0,08 л.м., 1928–1954 г. Вж. и Ф. 897
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ БЪЧВАРОВ“ – с. ЧЕРКОВНА
Ф. 803К, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1927–1947 г. Вж. и Ф. 907
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – с. ЩИПСКО
Ф. 428К, 1 оп., 9 а.е., 0,1 л.м., 1927–1954 г. Вж. и Ф. 875
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ЮНАК
Ф. 561К, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1927–1952 г. Вж. и Ф. 880
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ЯГНИЛО
Ф. 588К, 1 оп., 32 а.е., 0,2 л.м., 1928–1949 г. Вж. и Ф. 1337
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ГРУПОВ ФОНД
„ЧИТАЛИЩА ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 691К, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1910–1962 г.

Груповият фонд включва документи на читалища в: с. Аспарухово – Народно читалище „Съгласие“ (1930); с. Бозвелийско – Народно читалище „Пробуда“
(1938–1939); с. Войводино – Народно читалище „Изгрев“ (1938–1955); с. Въглен –
Народно читалище „Христо Ботев“ (1928–1937). Вж. и Ф. 1311; с. Добрина – Народно читалище „Иван Рилски“ (1926–1948). Вж. и Ф. 890; с. Комарево – Народно читалище „Отец Паисий“ (1928–1962). Вж. и Ф. 909; с. Кракра – Народно
читалище „Светлина“ (1935–1936); с. Снежина – Народно читалище „Извор“
(1920–1930); с. Старо Оряхово – Народно читалище „Пробуда“ (1927–1944). Вж.
и Ф. 908; с. Чайка – Народно читалище „Напредък“ (1942–1952); с. Дъбравино –
Народно читалище „Просвета“ (1927–1930).

Устави: Ф. 20К (1926, 1940, 1943, 1946), Ф. 414К (1910), Ф. 428К (1928),
Ф. 557К (1920, 1938), Ф. 572К (1927, 1929), Ф. 615К (1934), Ф. 663К (1928,
1940), Ф. 728К (1928), Ф. 731К (1927), Ф. 748К (1943), Ф. 759К (1929),
Ф. 850К (1920).
Окръжни на ВЧС и преписки на читалищните ръководства с ВЧС, МНП,
окръжния и околийския читалищен съюз за дейността на читалищата.
Учредителни протоколи: Ф. 334К (1927), Ф. 419К (1927), Ф. 728К (1927),
Ф. 795К (1927).
Протоколи от заседания на УС, читалищните настоятелства и общи
събрания: Ф. 20К (1926–1943), Ф. 327К (1927–1937), Ф. 334К (1927–1954),
Ф. 414К (1910–1930, 1937–1951), Ф. 418К (1924–1950), Ф. 428К (1927–
1947), Ф. 465К (1930–1935), Ф. 467К (1928–1947), Ф. 496К (1925–1948),
Ф. 498К (1939–1952), Ф. 516К (1927–1945), Ф. 543К (1928–1939), Ф. 561К
(1927–1939), Ф. 562К (1938–1944), Ф. 563К (1930–1932), Ф. 582К (1937–
1945), Ф. 615К (1934–1950), Ф. 632К (1927–1949), Ф. 634К (1939–1948),
Ф. 635К (1940–1948), Ф. 636К (1927–1952), Ф. 637К (1938–1948), Ф. 663К
(1928–1931), Ф. 691К – селата: Въглен (1928–1937), Добрина (1935–1948),
Дъбравино (1927–1930), Снежина (1910–1930), Старо Оряхово (1927–1944),
Чайка (1942–1952), Ф. 726К (1928–1944), Ф. 728К (1928–1930), Ф. 729К
(1933–1940), Ф. 731К (1933–1946), Ф. 732К (1927–1949), Ф. 737К (1938–
1951), Ф. 748К (1906–1911, 1929–1944), Ф. 750К (1943–1950), Ф. 759К
(1929–1942), Ф. 802К (1929–1945), Ф. 803К (1927–1947).
Годишни отчети, доклади и статистически сведения за дейността на чи
талищата: Ф. 20К (1932–1944), Ф. 301К (1929–1937), Ф. 327К (1927–1930,
1935–1940, 1951), Ф. 334К (1927–1941), Ф. 414К (1929–1933, 1939), Ф. 419К
(1928–1929), Ф. 428К (1935–1943), Ф. 498К (1941–1942), Ф. 516К (1931–
1946), Ф. 557К (1943–1945), Ф. 563К (1932–1940), Ф. 572К (1928–1944),
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Ф. 582К (1938–1956), Ф. 615К (1934–1942), Ф. 635К (1924–1944), Ф. 726К
(1941–1944), Ф. 728К (1929–1943), Ф. 729К (1936–1941), Ф. 730К (1940–
1945), Ф. 731К (1929–1942), Ф. 732К (1930–1934), Ф. 737К (1930–1942),
Ф. 738К (1926–1944), Ф. 748К (1936–1940), Ф. 749К (1931–1932), Ф. 750К
(1936–1937), Ф. 759К (1930, 1935–1938), Ф. 795К (1928–1936), Ф. 802К
(1931–1941), Ф. 850К (1933–1937).
Протоколи, тръжни книжа от проведени търгове и сведения за: построй
ка на читалищни сгради: Ф. 20К (1934–1935), Ф. 334К (1936–1937), Ф. 414К
(1930), Ф. 428К (1937–1941), Ф. 557К (1938–1942), Ф. 731К (1937–1938),
Ф. 748К (1937–1938); отдаване под наем на собствени земеделски имоти:
Ф. 301К (1931–1939), Ф. 516К (1935–1939), Ф. 533К (1932, 1941, 1944),
Ф. 561К (1939, 1941), Ф. 563К (1936–1939), Ф. 572К (1932–1944), Ф. 588К
(1933, 1935–1940), Ф. 632К (1931–1944), Ф. 645К (1928–1929), Ф. 738К
(1938–1939), Ф. 802К (1929–1939).
Годишни бюджети и финансови отчети; партидни приходо-разходни, ин
вентарни и касови книги.
Библиотечни книги: Ф. 496К (1901–1933), Ф. 542К (1928–1930).
Летописни книги: Ф. 558К (1927–1955), Ф. 635К (1925–1949), Ф. 691К –
селата Аспарухово (1930), Добрина (1926–1948), Комарево (1928–1962),
Ф. 795К (1927–1937) и списъци на членове на читалищата и на дарители.
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Х. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ОКОЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ЛЕКАР – ВАРНА
Ф. 149К, 1 оп., 10 а.е., 0,25 л.м., 1920–1946 г.
Службата е създадена през 1904 г., когато страната е разделена на санитарни околии съгласно Правилник за разделяне Княжеството на 6 санитарни
отдели и за начина за извършване на санитарните инспекции (ДВ, бр. 46 от 1
март 1904 г.). В помощ на околийския лекар се сформират околийски хигиенни
съвети съгласно Правилник за хигиеническите съвети (ДВ, бр. 263 от 30 ноем.
1904 г.). Осигурява административен и медицински надзор над участъковите
здравни служби в района. Следи за хигиената и взема мерки за прекратяване на
появилите се острозаразни болести. Подчинен е на окръжния лекар във Варна.
Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 136.

Окръжни от МВРНЗ (1939–1940).
Инвентарни книги (1920–1940).
Отчети: на околийския лекар (1942–1943) и здравните служби (1942–
1946); за разпространението на маларията и борбата с нея (1936).
Преписки с участъковите служби по административни въпроси (1940) и
личния състав (1939–1942).
Годишни сведения от участъковите здравни служби за дейността (1943–
1944) и инвентара на участъковите здравни служби (1943).
ДЪРЖАВНА ПЪРВОСТЕПЕННА БОЛНИЦА
„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ – ВАРНА
Ф. 228К, 2 оп., 42 а.е., 0,7 л.м., 1905–1944 г.
Открита от Временното руско управление през 1879 г. с наименованието Марининска първокласна болница с две отделения. Подчинена е на МВРНЗ.
След 1944 г. продължава дейността си като Държавна първостепенна болница
„Д-р Рачо Ангелов“ – Варна. Вж. и Ф. 255.

Заповеди по дейността (1914–1944).
Списъци на чиновници и служители (1905).
Преписка за мобилизирани граждани (1939–1943).
Годишни отчети (1941–1943).
Главна приходна книга на постъпили лекарства в аптеката (1914–1923).
Истории на заболяванията (1939–1944).
Ведомости за заплати (1905–1937).
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ОБЛАСТНА ХИГИЕННА ЛАБОРАТОРИЯ – ВАРНА
Ф. 92К, 1 оп., 17 а.е., 0,5 л.м., 1924–1944 г.
Създадена през 1924 г. с наименование Бактериологическа и противобясна
станция – Варна. Започва да функционира през 1926 г. с издръжка на Окръжната
постоянна комисия. Предмет на дейност: извършва бактериологически, серологически и клинични лабораторни изследвания за нуждите на здравните заведения.
Промени в наименованието: Бактериологическа и противобясна станция – Варна
(1924–1934); Областна хигиенна лаборатория – Варна (1934–1944). След 1944 г.
продължава дейността си като Районен институт за народно здраве – Варна.
Вж. и Ф. 93.

Протоколи от заседания на УС (1924–1943).
Правилник за вътрешния ред (1926).
Седмични бюлетини, издавани от МВРНЗ, за броя на заболелите и почи
налите от остри заразни болести в страната (1941–1944).
Сведения за лекуване на заболели от бяс (1930–1933).
Месечни и годишни донесения за разпространение на острозаразните
заболявания (1935–1944).
Преписка с висшестоящи организации по финансови въпроси (1925).
ПРОТИВОМАЛАРИЧНА СТАНЦИЯ – ВАРНА
Ф. 385К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1942–1944 г.
Първоначално е назначен инспектор за борба с маларията, а през 1941 г. е
създадена Противомаларична станция с район Варна и Балчик. Предмет на дейност: откриване на болни от малария и борба с причинителите на болестта.
След 1944 г. продължава дейността си като Институт за борба с маларията –
Варна. Вж. и Ф. 94.

Годишни отчети за дейността (1942–1944).
Сведения за болните от малария и взетите кръвни проби (1943).
Преписка с висшестоящи организации за разпределението на хинина
(1943).
ДИСПАНСЕР ЗА ГРЪДНОБОЛНИ – ВАРНА
Ф. 587К, 1 оп., 6 а.е., 0,1 л.м., 1930–1945 г.
Създаден през 1928 г. Издържа се от Дружеството за борба с туберкулозата, субсидии от Дирекция “Народно здраве“ – София и Варненската градска
община. От 1946 г. е трансформиран във Варненски областен противотуберкулозен диспансер и извършва прегледи на заболели от туберкулоза от цяла Варнен-
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ска област. След 1948 г. продължава дейността си като Областен противотуберкулозен диспансер и Околийски противотуберкулозен диспансер – Варна. Вж.
и Ф. 600.

Годишни отчети (1930–1941).
Месечни сведения за заболеваемостта и смъртността (1930–1941).
Азбучен списък на заболелите и починалите от туберкулоза (1930–1944).
Медицинска статистика за движението на заболелите от остри заразни
болести (1935–1945).
Списъци на дарители и на болни, получили помощи (1938–1942).
Книга за записване на болните в района на с. Новградец (Суворово)
(1941).
ОБЩИНСКИ МАЙЧИН ДОМ – ВАРНА
Ф. 174К, 1 оп., 8 а.е., 0,2 л.м., 1927–1944 г.
Открит през 1928 г. в зданието на болница „Парашкева Николау“ като родилно отделение с един лекар и две акушерки. Приема за лекуване болни и бременни, предимно бедни жени. Впоследствие е открита и детска консултация.
Продължава дейността си и след 1944 г. като Държавен родилен дом „Роза Димитрова“ – Варна. Вж. и Ф. 168.

Отчети за дейността (1928–1936).
Месечни и годишни сведения за приетите болни с указания за вида на
болестта и приложеното лечение (1932–1944).
Приходна книга за дарителите (1927–1933).
Годишни отчети и протоколи за изразходваните суми от доброволни да
рения (1935–1941).
ТРЕТОСТЕПЕННА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА – ПРОВАДИЯ
Ф. 259К, 1 оп., 33 а.е., 0,36 л.м., 1936–1944 г.
Открита през 1891 г. като Третостепенна държавна болница. През 1910 г.
се премества в новопостроена сграда. Извършва амбулаторни прегледи и лекува
заразноболни. След 1944 г. продължава дейността си като Обединена градска
болница – Провадия. Вж. и Ф. 633.

Окръжни от МВРНЗ (1940–1942).
Преписка с участъковите здравни служби по административни и здрав
но-профилактични въпроси (1938–1941).
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Указания от Главна дирекция „Статистика и статистически сведения“ –
София за прегледаните болни (1942–1943).
Амбулаторен журнал (1936–1941).
Приемна книга за постъпилите болни (1936–1944).
Месечни и годишни статистически отчети за дейността на болницата
(1936–1944).
Свидетелства за бедност за безплатно лечение (1938–1942).
ТРЕТОСТЕПЕННА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА – С. СУВОРОВО
Ф. 536К, 1 оп., 8 а.е., 0,2 л.м., 1943–1948 г.
През 1911 г. е открит Лекарски здравен участък – с. Козлуджа. Предмет на
дейност: оказва първа помощ, извършва амбулаторни прегледи и лекува предимно
заразноболни. През 1934 г. селището се преименува на с. Новградец. През 1943 г.
Лекарският здравен участък е преименуван на Третостепенна държавна болница – с. Новградец. Продължава дейността си след 1944 г. като Държавна местна
болница – с. Суворово. Вж. и Ф. 885.

Кореспонденция с висшестоящи органи по организационни въпроси
(1943).
Книги: заповедна (1943–1944); за приемане на болните (1943); амбула
торна за прегледи (1943–1947); инвентарни (1943–1948).
Годишен отчет за дейността на болницата (1943).
ОКОЛИЙСКИ ЛЕКАР – С. НЕВША
Ф. 608К, 1 оп., 103 а.е., 0,6 л.м., 1921–1943 г.
Назначен около 1922 г. с цел да дава първа медицинска помощ, констатира
и предотвратява остри заразни болести. Развива просветна дейност и следи за
хигиената на населението. Съществува до 1944 г.

Преписка и окръжни от висшестоящи организации по: организационни
въпроси (1922–1939); здравно-хигиенни проблеми и изясняване хигиенното
състояние на района (1922–1943); създаването на Червен кръст, абонамента
и разпространението на здравни издания (1936–1938); финансови въпроси
(1925–1939); бактериологически изследвания на хранителните продукти и
питейната вода (1927–1939); ваксинацията и реваксинацията (1922–1939).
Окръжни от МВРНЗ за: новорегистрирани туберкулозно болни (1936–
1939); доставка на медикаменти (1921–1938); указания за установяване и
борба с остри заразни болести (1922–1927).
222

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

Месечни и годишни сведения и отчети за: прегледани болни, заболява
ния, раждания, умирания и движението на заразните болести (1922–1943);
санитарното състояние на селата в района (1936–1938); полугодишни и го
дишни сведения за ваксинациите (1927–1939).
Годишни отчети за разхода на медикаменти и приходите, получени от
тях (1926–1936).
ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – С. ДОБРОПЛОДНО
Ф. 606К, 1 оп., 6 а.е., 0,2 л.м., 1935–1939 г.
Създадена през 1923 г. Обслужва селата: Доброплодно, Калоян, Есеница, Изворник и Тръница. Дава първа медицинска помощ, констатира и предотвратява
остри заразни болести. Развива просветна дейност и следи за хигиената на населението.

Кореспонденция с висшестоящи организации за борбата със заразните
болести (1935–1939).
Санитарен отчет (1938).
Таблици за броя на населението и острите заразни болести (1938–1939).
ОБЩИНСКИ ФЕЛДШЕР – С. БЯЛА
Ф. 789К, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1929–1930 г.
Назначен около 1922 г. Дава първа медицинска помощ, констатира и предот
вратява остри заразни болести. Развива просветна дейност и следи за хигиената
на населението. След 1944 г. продължава дейността си като Общинска здравна
служба – с. Бяла. Вж. и Ф. 678.

Преписка с висшестоящи органи по организационни и финансови въп
роси (1930).
Месечни сведения за извършени прегледи и движението на заразните
болести (1930).
Протоколи за направени ревизии (1930).
Списъци на взети проби за анализи на хранителни продукти (1929–1930).
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – С. ЧЕРКОВНА
Ф. 662К, 1 оп., 18 а.е., 0,45 л.м., 1922–1947 г.
Създадена през 1922 г. Предмет на дейност: дава първа медицинска помощ,
констатира и предотвратява остри заразни болести. Развива просветна дейност и следи за хигиената на населението. Промени в наименованието: Черко-
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венски участъков фелдшер (1922–1924); Участъкова амбулатория – с. Черковна
(1924–1927); Участъков медицински фелдшер – с. Черковна (1927–1934); Участъкова здравна служба – с. Черковна (1934–1947). Съществува до 1947 г.

Преписка с МВРНЗ по организационната дейност (1922–1930).
Месечни и годишни сведения за прегледаните болни и констатираните
заразни болести (1924–1943).
Сведения за бактериологическите изследвания (1936–1942).
Свидетелства за бедност (1943–1944).
Карти за регистриране на лицата със заразни болести (1936–1947).
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – С. ПЧЕЛНИК
Ф. 612К, 1 оп., 19 а.е., 0,4 л.м., 1933–1944 г.
Създадена през 1933 г. Към службата е открит аптечен пункт. Предмет на
дейност: дава първа медицинска помощ, констатира и предотвратява остри заразни болести. Развива просветна дейност и следи за хигиената на населението.
Съществува до 1944 г.

Свидетелства за лечение (1933–1940).
Годишни и месечни сведения за прегледаните болни (1935–1940).
Преписка с областния лекар за засилване на контрола и извършените
имунизации (1939–1943).
Пътни листове на участъковия лекар за обиколки в района (1937–1943).
Годишен отчет за приходите и разходите (1944).
Протоколи от ревизии (1936–1942).
УЧАСТЪКОВ МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР – С. ГОРЕН ЧИФЛИК
Ф. 613К, 1 оп., 11 а.е., 0,4 л.м., 1923–1934 г.
Създадена през 1923 г. Съществува до 1934 г. Предмет на дейност: дава
първа медицинска помощ, констатира и предотвратява остри заразни болести.
Развива просветна дейност и следи за хигиената на населението.

Преписка с околийския лекар за прегледаните болни, получените лекар
ства и движението на заразните болести (1923).
Ведомост и годишни сведения за амбулаторно болните, ражданията,
умиранията и движението на заразните болести (1923–1934).
Актове за ревизии на хранителни продукти (1930–1934).
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ФЕЛДШЕРСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – С. РУДНИК
Ф. 639К, 1 оп., 22 а.е., 0,4 л.м., 1896–1932 г.
Създаден през 1896 г. Предмет на дейност: дава първа медицинска помощ,
констатира и предотвратява остри заразни болести. Развива просветна дейност и следи за хигиената на населението.

Преписка с Варненския окръжен лекар за ваксинациите, движението на
заразните болести и снабдяването с медикаменти (1896–1932).
Окръжни по здравни и финансови въпроси (1910).
Годишен отчет за дейността (1924).
Протоколи и бюлетини за острите заразни болести и борбата с тях
(1925).
Списък на лекарите, зъболекарите, фелдшерите, акушерките и мило
сърдните сестри в района (1926–1927).
ЗДРАВЕН МЕДИЦИНСКИ УЧАСТЪК – С. ПРИСЕЛЦИ
Ф. 520К, 1 оп., 7 а.е., 0,25 л.м., 1930–1943 г.
Създаден около 1903 г., когато се оформя мрежата от здравни служби в
страната. Подчинен на Варненския околийски лекар. Предмет на дейност: дава
първа медицинска помощ, констатира и предотвратява остри заразни болести.
Развива просветна дейност и следи за хигиената на населението. Съществува до
1944 г.

Преписка с околийския лекар по здравни въпроси (1935–1943).
Сведения за раждаемостта, смъртността и острите заразни болести
(1930–1939).
Годишен статистически санитарен отчет (1936).
ДЪРЖАВЕН ДЕТСКИ МОРСКИ САНАТОРИУМ – ВАРНА
Ф. 227К, 1 оп., 13 а.е., 0,1 л.м., 1926–1944 г.
Открит през 1905 г. като Лятна климатична профилактично-лечебна станция. През 1909 г. се премества в м. Св. Константин в самостоятелна сграда,
като клон на хирургическото отделение на Варненската държавна болница. От
1922 г. се отделя като самостоятелно лечебно заведение. Предмет на дейност:
лечение и профилактика на деца, болни от костно-ставна туберкулоза. Промени
в наименованието: Държавен детски морски санаториум край град Варна (1925–
1931); Държавен детски морски санаториум „Царица Елеонора“ край град Варна
(1932–1938); Държавен детски морски санаториум край град Варна (1939–1944).
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След 1944 г. продължава дейността си като Детски санаториум за костноставна туберкулоза „Проф. д-р Параскев Стоилов“ – Варна. Вж. и Ф. 304.

Годишни отчети за дейността (1926–1938).
История на заболяванията (1930–1944).
СИРОПИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – ВАРНА
Ф. 59К, 1 оп., 10 а.е., 0,1 л.м., 1901–1943 г.
Създадено през 1897 г. на издръжка на Варненското градско общинско управление. От 20 ян. 1903 г. носи името „Надежда“ и е под покровителството
на княгиня Надежда. Цялото административно управление и възпитание на децата се управлява от настоятелството на Варненското ЖБД. От 1903 г. към
сиропиталището действа Стопанско училище „Мария Луиза“, в което децата
усвояват практически знания и умения. През 1908 г. втората съпруга на цар Фердинанд – княгиня Елеонора, е обявена за почетен председател на дружеството.
През окт. 1909 г., с помощта на дарени и отпуснати от общината средства,
сиропиталището се премества на ул. „Кракра“ № 2 в специална сграда по проект на арх. Дабко Дабков. На 30 септ. 1937 г. на празника на сиропиталището
е осветен клонът във вила „Сигрис-Парен“. От 1946 г. преминава на държавна
издръжка, а през 1947 г. е преименувано на „Общежитие за сираци „Подкрепа“ –
Варна. Продължава дейността си като Дом за деца и юноши „Цонко Цонков“ –
Варна. Вж. и Ф. 66.

Вътрешен правилник (1903).
Устави на Варненското ЖБД (1907, 1937).
Протоколи от заседания на настоятелството на Варненското ЖБД
(1903–1943).
Отчети за дейността (1901–1937).
ДРУЖЕСТВО ЗА ГИМНАСТИКА И СПОРТ
„ЧЕРНОМОРСКИ ЮНАК“ – ВАРНА
Ф. 24К, 2 оп., 74 а.е., 0,44 л.м., 1905–1946 г.
Основано през 1898 г. като подразделение на Съюза на гимнастическите дружества – София с наименование Българско гимнастическо дружество „Черноморски юнак“ – Варна. Съдейства за физическото развитие на младото поколение, като устройва масови гимнастически игри, земна и уредна гимнастика, състезания по лека атлетика, яздене, плуване, гребане. Промени в наименованието:
Българско гимнастическо дружество „Черноморски юнак“ – Варна (1898–1940);
Дружество за гимнастика и спорт „Черноморски юнак“ – Варна (1940–1944).
Прекратява дейността си през 1944 г.
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Устави (1911, 1921).
Протоколи: от общи годишни и тримесечни събрания (1905–1946); засе
дания на: настоятелството (1932–1936); КК (1905).
Доклад на КК (1913–1931).
Преписки със: Съюза на обединените спортни дружества, Колоездачно
то дружество, Варненското градоначалство за уреждане на увеселения, вече
ринки и участие в паради и общонационални тържества, по случай юнашки
събори и конгреси (1920–1921); председателя на Съюза на гимнастическите
дружества „Юнак“ – София (1905–1942) и чужди гимнастически дружества
за уреждане на екскурзии (1934).
Бюджети и финансови отчети (1926–1940).
Списъци на юнаци и молби за членство (1905–1936).
Статистически сведения за състава и дейността (1912).
ЧЕРНОМОРСКО КОЛОЕЗДАЧНО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
ЦАР БОРИС III ДРУЖЕСТВО – ВАРНА
Ф. 25К, 1 оп., 71 а.е., 0,7 л.м., 1903–1945 г.
Основано през 1902 г. като Варненско черноморско колоездачно дружество
с цел да развива колоездачния спорт. Промени в наименованието: Варненско
черноморско колоездачно дружество (1902–1907); Варненско черноморско колоездачно на Н.Ц.В. Княз Борис Търновски дружество (1907–1918); Черноморско
колоездачно на Н.В. Цар Борис III дружество (1918–1944). Съществува и след
1944 г. Вж. и Ф. 37.

Протоколи от заседания на настоятелството, КК и общи годишни събра
ния (1903–1943).
Годишни отчети за дейността със сведения за броя на членовете (1912–
1943).
Отчети на Колоездачния съюз в страната с данни за отражението на ико
номическата криза върху колоездачния спорт (1930–1931).
Окръжни от висшестоящи организации (1912–1943).
Преписки с: Българския колоездачен съюз (1909–1943), колоездачни и
спортни дружества в страната (1935–1939) по организационни въпроси.
История на колоездачния спорт в България за периода 1902–1923 г.
(1927).
Наказателен и строеви правилник на Българския колоездачен съюз
(1927).
Програма за спортната дейност (1935).
Инвентарна книга (1926–1945).
Бюджети (1928–1940).
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БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН МОРСКИ СГОВОР – ВАРНА
Ф. 1К, 2 оп., 128 а.е., 2,25 л.м., 1921–1947 г.
Варненският клон на БНМС е създаден през 1921 г. През 1925 г. към него се
създава Морски спортен легион. Организира активно морско спортуване, плуване, гребане и ветроходство. През 1941 г. става колективен член на организацията „Бранник“. Продължава дейността си и след 1944 г. Вж. и Ф. 1.

Устав и решения за изменения и утвърждаване на устава, разглеждане и
даване мнения по законопроекти, сключването на държавен заем за създава
не българско параходство по р. Дунав, учредяване на комитет за особени по
ръчки със задача да се застъпва и развива становището на БНМС по всички
морски въпроси на държавната политика (б.д.).
Протоколи от заседания на Главното управително тяло в София (1926–
1942) и Варненския клон на БНМС (1927–1947).
Проектоправилник на Черноморския научен институт – Варна (б.д.).
Доклади за състоянието на клоновете, инспектирани от представители
на Главното управително тяло в София (1925–1943).
Отчет на клоновете с данни за организационната, спортната и просвет
ната дейност (1925–1943).
Сведения за броя на членовете (1925–1943).
Решения на Главното управително тяло в София и управлението на кло
на за: изготвяне програми за дружествата; уреждане курсове по плуване,
гребане, ветроходство; закупуване на спортни съоръжения; организиране на
екскурзии; провеждане на състезания; участие в международни олимпиади;
провеждане на конкурси за най-хубаво стихотворение и разказ на морска
тема; създаване на музейни сбирки (1926–1942).
Преписки на Главното управително тяло в София с: клоновете за раз
пространение на съюзния орган „Морски сговор“, изнасяне на сказки и бе
седи, провеждане на тържества, празнуване деня на морето (1921–1938); с
Варненска градска община за създаване на комитет за подпомагане курорта
в града и уреждане на летни морски колонии (1925–1938).
Снимки на морето и природни пейзажи (б.д.).
БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – КЛОН ВАРНА
Ф. 848К, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1902–1910 г.
Основан на 20 март 1902 г. Ръководи и организира туристически мероприятия. През 1909 г. дружеството се присъединява към Археологическо дружество –
Варна и престава да същестува.
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Протоколи от заседания на ръководството (1902–1909).
Преписка с Българско туристическо дружество – София по организа
ционно-финансови въпроси (1902–1905).
Задължения и списък на членовете (1903).
Програма от Централното настоятелство за провеждане на V редовен
събор във Варна (1905).
Молби за членство (1902–1903).
Писма от Варненското археологическо дружество за присъствие на от
четни събрания и по финансови въпроси (1908–1909).
Финансова равносметка (1903).
Приходо-разходна книга (1902–1910).
ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ
Ф. 847К, 1 оп., 23 а.е., 0,15 л.м., 1924–1952 г.
Основан на 22 юни 1924 г. Организира курсове и запознава любители с правилата на шахмата, поддържа отношения с други клубове в страната, издава
шахматно списание и брошури, организира турнири. Няма данни за закриването
на клуба.

Устав (1924).
Наредба за вътрешния ред (б.д.).
Списък на членовете на УС (1929).
Протоколи от общи събрания (1935–1942).
Годишен отчет за дейността (1946).
Окръжни от Централния шахматен комитет при Българския шахматен
съюз за организиране и провеждане на състезания и конгреси (1935–1938).
Наредби и инструкции от Върховния комитет за физическа култура и
спорт и Народния физкултурен съюз за провеждане на републикански пър
венства и турнири (1948–1952).
Справки за приходи и разходи (1937).
Опис на инвентара (1940–1942).
Биография на Ксений Атанасов – учредител на Варненския шахматен
клуб [1936].
Молби от участници в състезания (1935–1945).
АРМЕНСКО СПОРТНО ДРУЖЕСТВО „ХОМЕНТМЕН“ – ВАРНА
Ф. 849К, 1 оп., 34 а.е., 0,15 л.м., 1925–1940 г.
Основано през 1918 г. като спортно-гимнастическо скаутско дружество,
впоследствие става клон на Арменско спортно дружество „Хоментмен“ – Плов-
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див. Ръководи се от УС и местни настоятелства. Поддържа спортни отдели:
футбол, атлетика, хазена (хандбал), волейбол и скаутизъм. Организира и приобщава членовете към всестранно физическо възпитание. Няма данни за закриването на дружеството.

Устави на дружествата във: Варна (1937), Пловдив (1930), Бургас (б.д.).
Молба за вписване на дружеството като юридическо лице в регистъра
на ВОС (1925).
Окръжни от Арменското спортно дружество „Хоментмен“ – Пловдив до
клоновете в страната (1935–1936).
Протоколи от: заседания на ръководството (1934–1940), общи (1930–
1940) и годишни (1930–1936) събрания.
Списъци на: членовете на УС и КК (1936), водачите на отрядите и дру
жините и на членовете [1938].
Писма и покани от дружеството по спортно-организационната дейност
(1934–1939).
Баланси (1934–1938).
Финансови равносметки (1935–1938).

230

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

ХI. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
АРХИМАНДРИТ ИНОКЕНТИЙ СОФИЙСКИ (1882–1976)
Ф. 744К, 1 оп., 122 а.е., 1 л.м., 1882–1976 г.
Роден на 1 юни 1882 г. във Варна със светско име Илия Петров Софийски.
През 1898 г. постъпва в богословското училище в Самоков, а през 1909 г. завършва
Казанската духовна семинария. На 15 авг. 1904 г. в храма „Св. Стефан“ в Цариград е ръкоположен в чин ѝеродякон с името Инокентий. През 1914 г. е въздигнат в
степен архимандрит. Протосингел на Старозагорската (1909–1910, 1920–1923),
Маронийската (1914–1920) и Варненската (1924–1926) митрополии. Ректор на
Цариградската българска духовна семинария (1912–1913). Учителства в Солун,
Цариград и Варна (1932–1942). Работи като уредник във Варненския историчес
ки музей (1926–1936) и извършва огромна събирателска дейност в областта на
етнографията и археологията. Умира на 27 авг. 1976 г. във Варна.

ние.

Кръщелно свидетелство (1882).
Автобиографични спомени (1909–1920).
Лични дневници (1900–1971) и бележници (1909–1939).
Диплом (1909), удостоверения и свидетелства (1889–1895) за образова

Заповеди и уведомителни писма за назначение и освобождаване от
длъжност (1909–1942).
Ръкоположителни грамоти за степени (1904, 1914).
Грамота за офицерски кръст (1924) и орденска книжка (1965).
Кореспонденция със Св. Синод на БПЦ по църковни, административни
и стопански въпроси (1909–1970).
Писма от: патриарх Кирил за автобиографията на Теодосий Скопски
(1968), Екзархския протосингел Стефан в Цариград (1911–1913), Софийския
митрополит Стефан (1930–1931), Врачанския митрополит Паисий (1936–
1949), Охридския митрополит Борис (1914–1929), Видинския и Бдински мит
рополит Неофит (1917–1954), Доростолския и Червенски митрополит Соф
роний (1929–1969), Старозагорските митрополити Методий (1909–1913) и
Павел (1925–1928) по църковни и обществено-политически въпроси; проф.
Александър Милев (1969–1973), Райко Жинзифов (1966–1973) и Димитър
Даскалов (1964–1972) по творчески и лични въпроси; с Димитър Ангелов за
историческата съдба на Македония (1930–1976).
Статии (1904–1965), доклади и беседи (1921–1940) с църковна и исто
рическа тематика.
Снимки: портретни (1904, 1935); с ученици и преподаватели от свеще
ническото училище в Бачковския манастир (1910) и Френския колеж – Варна
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(1929–1943); Карел Шкорпил (1935–1936), делегати на конгреса на археоло
гическите дружества в България (1930), духовници от Варненската и Пре
славска епархия (1938), членове на духовното братство на Рилския манастир
(1944–1945), членове на епархийска свещеническа конференция, проведена
във Варна (1950).
Изгледи и пощенски картички от чужбина и България (1903–1975).
РОДОВ ФОНД БЛЪСКОВИ (1819–1984)
Ф. 787К, 1 оп., 105 а.е., 0,8 л.м., 1863–1998 г.
БЛЪСКОВ, РАШКО [РАЙЧО] ИЛИЕВ (1819–1884)
Роден през 1819 г. в Клисура. Учи в килийно училище. Учителства в селата
Черковна, Разградско и Калипетрово,Силистренско. През 1865 г. се преселва в
Румъния. Работи като учител, издател и редактор – в Букурещ, Браила, Плоещ
и Гюргево, и Болград (Украйна). През 1864 г. основава сп. „Духовни книжки за
поучение на всяк християнин“, редактор на сп. „Училище“ (Букурещ), „Славянско
братство“ (1877–1878), „Наставник за учители и родители“ и на в-к „Нова България“ (1876). Активно сътрудничи на редица периодични издания – „Цариградски
вестник“, „Дунавска зора“, „Общ труд“, „Градинка“, „Дунавски лебед“. Радетел за развитието на учебното дело през Възраждането, съставя учебници – буквари по български език, литература и история. През 1879 г. основава първата
печатница „Наставник“ във Варна и поставя началото на варненския периодичен
печат и книгоиздаване. Умира през 1884 г.

Автобиография (1879).
Статии на: Георги Боршуков, „Да се спаси и запази за поколенията
едно национално богатство“, в-к „Отечествен фронт“, бр. 878 (1973); Сия
Васева и Петър Тодоров, „Знак за принадлежност“, в-к „Народно дело“, бр.
114 (1988); Ара Маргос, „Школото на даскала“, в-к „Народно дело“, бр. 207
(1988).
Фоторепродукция на портрет на Рашко Блъсков (1863).
БЛЪСКОВ, ИЛИЯ РАШКОВ (1839–1913)
Роден на 9 февр. 1839 г. в Клисура. Най-големият син на Рашко Илиев
Блъсков. Първоначално учи при баща си и продължава образованието си в с. Дев
ня, Русе и Шумен. През 1857 г. е учител в с. Айдемир, Разградско. След 1860 г.
живее и учителства в Шумен. Автор е на белетристичните творби „Изгубена
Станка“, „Злочеста Кръстинка“, „Пиян баща, убиец на децата си“ – първата
книга, отпечатана във Варна през 1880 г. Редактор е на списания и вестници.
Събира и обнародва народни умотворения, превежда съчинения от руски език,
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издава календари с актуално обществено съдържание. Библиографска рядкост
са издаваните от него сп. „Училище“ и „Градинка“. Умира на 13 авг. 1913 г.

Схема на родословието на рода Блъскови с водещо звено Илия Рашков
Блъсков. (б.д.).
Статии на: С. Бобчев, „50-годишен книжовен и обществен юбиляр. Илия
Р. Блъсков“, сп. „Българска сбирка“, кн. 4 (1907); Надежда Драгова, „Беле
жити българи. Един от първите белетристи“, в-к „Работническо дело“, бр.
52 (1969); Ст. Габровска, „Старото читалище на младия град“, в-к „Народ
но дело“, бр. 149 (1975); Дочо Леков, „Светла личност от Възраждането“,
в-к „Отечествен фронт“, бр. 10505 (1979); Живко Блъсков, „Възрожденски
просветители“, в-к „Девненски възход“, бр. 8 (1989); Христина Стоева, „Пос
редници и творци“, в-к „Народно дело“, бр. 171 (1991); по повод: 150 години
от рождението на Димитър Блъсков, „С възрожденски плам“, в-к „Шуменски
вестник“ (1992).
БЛЪСКОВ, ДИМИТЪР РАШКОВ (1842–1873)
Роден през 1842 г. Вторият син на Рашко Илиев Блъсков. Учи в Духовната
семинария в Одеса заедно с Васил Друмев. По негов почин се създава училище в
с. Дивдядово, Шуменско с пансион за учениците от съседните села. Сред основателите е на читалището в селото. През 1873 г. напуска с. Дивдядово и е ръкоположен за свещеник. Умира през 1873 г.

Схема на родословието на рода Блъскови с водещо звено Димитър Раш
ков Блъсков (б.д.).
Статии по повод 150 години от рождението му (1992). Юбилеен лист
„100 години от създаването на читалище „Асен Златаров“ и в-к „Родна свет
лина“, март 1972 г., посветен на 100 години от основаването от Димитър
Блъсков на читалище „Асен Златаров” – с. Дивдядово (1972).
Портретни снимки (1869).
БЛЪСКОВ, ВЛАДИМИР РАШКОВ (1845–1915)
Роден през 1845 г. Третият син на Рашко Илиев Блъсков. Учи занаят при
известния книговезец Христо Иванов – Големия в Търново. Запознава се с един
от видните дейци на Търновския революционен комитет – Христо Донев, и се
включва активно в подготовката на Априлското въстание. Под негово ръководство работят печатниците на фамилията в Шумен и „Труд“ във Варна. Умира
през 1915 г.

Автобиография (1890).
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Статия „Владимир Блъсков“ от Борислав Дряновски за културно-прос
ветната му дейност (1976), публикувана в сборник „Светли имена 1876–
1976“.
Снимка на Владимир Блъсков (1890).
Броеве на сп. „Памятник“ с автограф, отпечатани в печатница „Труд“
(1896).
БЛЪСКОВ, БОЯН ДИМИТРОВ (1873–1948)
Роден през 1873 г. Син на Димитър Рашков Блъсков. Развива обществена,
книжарска и книговезка дейност. Член и председател е на УС на кооперация
„Напред“ (1918–1948), Популярната и Приморска популярна банка (1929–1948).
Умира през 1948 г.

Лична карта (1945).
Статии за участието му в бунтовете в с. Дуранкулак, Добричко (1900),
културно-просветната и обществената му дейност (1939, 1986).
Удостоверения и фактури за закупени и взети на консигнация печатни
издания от книжарница „Боян Блъсков“ (1925, 1944).
Писма на Александър Паскалев и Боян Блъсков за участието им в АД
„Графика“, София (1922, 1929), от кооперативно дружество „Съединените
книгоиздателства“ за прекратяване на книжарската му дейност (1920, 1923).
Поздравителни писма и телеграми от приятели и роднини по повод
50-годишната му книжарска и обществена дейност (1945).
Портретни снимки (1920–1930); снимки на Боян Блъсков с униформа
на подпоручик в Балканската (1913) и ПСВ (1918), със семейството (1918–
1932), с членовете на първия УС на Приморска популярна банка (1930), чле
нове на кооперация „Напред“ (1939–1940), книжари и книгоиздатели (1948).
БЛЪСКОВА, ПАУНКА [ПАВЛИНКА] (1886–1942)
Родена на 6 авг. 1886 г. в Стара Загора. Съпруга на Боян Димитров Блъсков.
Учителка в първата варненска забавачница. Умира през 1942 г.

Спомени с биографични бележки от Ценка Блъскова – дъщеря (1980).
Лична карта (1936).
Писма от Ружа Блъскова-Манова – дъщеря, по лични въпроси (1941).
Портретна снимка (1920); снимки на Паунка Блъскова с деца от първата
забавачница във Варна (1904).
Мостри от хартия на ръкоделия с тератологични фигурални изображе
ния (1907).
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БЛЪСКОВ, ДИМИТЪР БОЯНОВ (1920–1970)
Роден през 1920 г. Син на Паунка и Боян Блъскови. Заедно с баща си развива
книжарница „Блъсков“ и става неин последен собственик. Умира през 1970 г.

Автобиография (1945).
Удостоверение и грамоти за туристическата му дейност (1960–1969).
Дневници и пътеписни бележки от походи в Стара планина, Родопите,
Витоша и Черноморието (1939–1960).
Инвентарен и касов дневник на книговезница и книжарница „Блъсков“
(1948).
Доклади от ГНС – Варна за материалното състояние и дейността на кни
жарницата (1947–1948).
Занаятчийска карта за отписване от „Търговския регистър“ на книжар
ницата и книговезницата (1949).
Спомени на сина му Добромир Димитров Блъсков за туристическата му
дейност (1998).
Снимки на Димитър Блъсков пред книжарница „Блъсков“ с приятели и
колеги (1932, 1952).
БЛЪСКОВА, ЦЕНКА [ЦВЕТАНКА] БОЯНОВА (1911–1984)
Родена през 1911 г. Дъщеря на Паунка и Боян Блъскови. Завършва френска
филология в Гренобъл (Франция). Умира през 1984 г.

Спомени за живота и дейността на Димитър и Боян Блъскови (1978).
Снимки на Ценка Блъскова от детските години (1920), с Ружа Блъско
ва – сестра (1917), сред участници от детски театър при Начално училище
„Княз Борис“ – Варна (1923).
БОЖКОВ, БОРИС ИВАНОВ (1878–1948)
Ф. 796К, 1 оп., 61 а.е., 0,2 л.м., 1886–1979 г.
Роден на 23 апр. 1878 г. в Болград, Бесарабия (Украйна). Учи медицина във
Виенския университет. През 1906 г. започва работа като лекар-хирург във варненската Държавна първостепенна болница „Княгиня Мария Луиза“. Участва в
ПСВ. След завръщането си става началник на хирургичното отделение (1921–
1935). По негова инициатива се обособява рентгеново отделение с физиотерапия и е построена сграда за лекуване на гръдноболни и болни от костно-ставна
туберкулоза. Председател е на БЛС – клон Варна и градското дружеството на
БЧК. Умира на 5 ян. 1948 г. във Варна.
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Биографични сведения (1965–1979).
Свидетелства за завършено основно и средно образование (1886–1896)
и издържани изпити по медицина (1901–1902).
Лична карта (1901).
Заповеди за назначаване на лекарска длъжност (1909–1935).
Лекции и отчет за дейността на дружество БЧК – клон Варна (1928–
1933).
Писма от Борис Божков до родителите му по лични въпроси (1906–1909).
Портретна снимка (1938).
БОЧЕВ, ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ (1901–1971)
Ф. 810К, 1 оп., 65 а.е., 0,3 л.м., 1876–1995 г.
Роден на 28 ноем. 1901 г. във Варна. Учи във Варненската мъжка гимназия
„Фердинанд І“. Работи в Община – Варна като началник на „Материална служба“ (1920–1955). Член на СЖБ. Сътрудник на в-к „Варненски кореняк“. Умира на
23 ноем. 1971 г. във Варна.

Биографични сведения от съпругата му (1995).
Бележник със записки по музика (1918).
Членска книжка за СЖБ (1931).
Доклади за: дейността на „Материална служба“ и Управлението на об
щинските имоти (1941–1950), общинските данъци и таксите на недвижими
те имоти (1936), отчетността на общинските разходи (1948), организирани
търгове за събиране на общински приходи (1928–1932), продадени места за
жилищно строителство (1921–1928).
Списъци на недвижими имоти на Община – Варна (1929–1943).
Снимки на Любомир Бочев със семейството (1944–1966) и общински
служители (1938–1941).
Устави на: Варненския черноморски народен музей (1932) и Производи
телно кооперативно сдружение „Захарна индустрия“ – Варна (1947).
Превод от присъдата, издадена от варненския кадия за определяне на
границите на градското землище (1876).
БРЪЧКОВ, ЗЛАТАН СТОЯНОВ (1870–1957)
Ф. 736К, 2 оп., 278 а.е., 2,3 л.м., 1885–1956 г.
Роден на 7 ян. 1870 г. в Свищов. През 1892 г. завършва Федералния политехнически институт в Цюрих със специалност „Строително инженерство“ и
специализация в жп строителството. Работи като технически експерт в компанията на Обединените швейцарски железници – Галан. От 1893 до 1901 г. е кон-
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тролен инженер в МОСПС. От авг. 1901 до 1913 г. е технически директор в БАД
за направа на Варненското пристанище. Под негово ръководство се осъществява проучването, строежът и въвеждането в експлоатация на строящите се в
страната жп линии, съоръжения и станции. Акционер и член е на УС на различни търговски, производствени предприятия и банки. Народен представител в ХV
ОНС. През 1922 г. става кмет на Варна, а от 1928 до 1932 г. е общински съветник
във Варненския градски общински съвет. Членува в местни професионални и обществени организации. Умира на 15 февр. 1957 г.

Дневници за ежедневните му преживявания, пътувания и участието му в
Балканската война (1912–1955).
Лекционни записки от следването му във Федералния политехнически
институт в Цюрих (нем. ез.) (1889–1890).
Дипломни работи (1889–1892).
Споразумителни протоколи, заявления, описи, справки, скици и проекти
за личното и семейното имущество в Свищов, Варна, Свиленград и София
(1903–1942).
Договори, заповеди, становища, изчисления на параметри и технически
описания с характеристики на различни обекти, писма по строежи на жп ли
нии и съоръжения в държавни ведомства в Швейцария и България (1892–
1901).
Писма до Стоян Данев и проф. Александър Цанков за политическите
събития в страната (1911–1937).
Позиви с обръщения за подкрепа на кандидатурата му за народен пред
ставител в ХVІІ и ХХІV ОНС (1914, 1938).
Протоколи, заповеди, декларации, поименни и длъжностни списъци, ра
порти, бюджети, правилници, записки от дейността му като кмет и общински
съветник в Градския общински съвет – Варна (1921–1932).
Преписки с наши и чужди фирми, телеграми, спецификации, протоколи,
доклади, поемни условия, заключения на комисии за строежа на пристанища
та във Варна, Бургас и Свищов (1893–1949), жп линиите Търново – Трявна –
Борущица и Радомир – Кюстендил – Гюешево (1905–1940).
Доклади, изложения, протоколи, устави, жалби, кореспонденция, оферти
и рекламни проспекти за дейността му като акционер и член на управата на:
БТПД – Варна (1903–1940), Българско АД за строеж на кораби, локомотиви
и вагони „Кораловаг“ (1926–1931), Първо българско АД за детски играчки,
метална и емайлирана индустрия „Работник“ – Варна (1922–1949), Риболов
ни производителни кооперации „Делфин“ и „Есетра“ – Варна (1936–1939).
Кореспонденция със: семейството, родственици, колеги, приятели и поз
нати по лични въпроси (1890–1956).
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Поздравителни телеграми до цар Фердинанд І, цар Борис ІІІ и цариците
Елеонора и Йоанна (1910–1943).
Копирни книги (1895–1924).
Снимки: портретни (1898–1930), със семейството (1898–1950), от учас
тието му в ПСВ (1916–1917), със стопански деятели от Варна (1943), от стро
ежа на Варненското пристанище (1904–1906) и жп линията Търново – Тряв
на – Борущица (1906).
Планове, проекти, скици и карти от: военни релации (1915–1918), стро
ежи на пристанища (1900–1909) и жп линии (1893–1911), благоустройството
на Варна (1909–1931).
Рекламни проспекти, пощенски картички и изгледи от Варна, София и
др. градове в страната и чужбина (1885–1939).
БУЮКЛИЕВА, МАРИЯ АНТОНОВА (1903–1981)
Ф. 791К, 1 оп., 28 а.е., 0,2 л.м., 1880–1963 г.
Родена на 8 март 1903 г. във Варна. Учи в Музикалното училище и Варненската девическа гимназия „Мария Луиза“. През 1924 г. записва училището за милосърдни сестри при БЧК в София. Работи като медицинска сестра в Тубдиспансера при Варненската държавна първостепенна болница „Княгиня Мария Луиза“
(1928–1963). Умира през 1981 г. във Варна.

Автобиография (1956).
Свидетелство за завършено средно образование (1923).
Личен дневник (1922–1925).
Писма до БЧК – Варна по служебни въпроси (1925–1947) и до приятели
по лични въпроси (1947).
Снимки: с приятели и колеги (1919–1963); на родственици (1880–1919).
БЪРНЕВ, ГЕОРГИ РАДЕВ (1875–1961)
Ф. 740К, 1 оп., 31 а.е., 0,18 л.м., 1890–1942 г.
Роден на 13 февр. 1875 г. във Варна. Средно образование получава във Варненската мъжка гимназия „Фердинанд І“, а през 1900 г. завършва Националното
училище за пътища и мостове в Париж, специалност „Инженер на граждански
строежи“. Работи като инженер-практикант в Пловдив (1902), а през 1905 г. се
установява във Варна. Един от инициаторите и организаторите на комитета
„Българско Възраждане“ с цел увековечаване паметта на изтъкнати български
просветители и революционери. Автор на проекта за изграждане на Алеята на
Възраждането в Морската градина (1908). Участник в ПСВ (1914–1918). Умира
на 11 ян. 1961 г. във Варна.
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Свидетелство за завършено средно (1893) и диплом за висше образова
ние (1900).
Рисунки на геометрични фигури и портрети от ученическите му години
(1890–1991).
Личен бележник за задания и проекти (1911–1915).
Телеграма за награждаването му с Орден за храброст (1918).
Заповед и рапорт от Първа рота на Четвърта пионерна дружина за моби
лизацията му (1916–1917).
Генерални планове за водоснабдяване на Варна с тръбна мрежа (1909),
на улиците, обществените учреждения и заведения (1920).
Проект и брошура на Алеята на Възраждането във Варна (1908, 1911).
Устав на комитета „Българско Възраждане“ (1911).
Акт за полагане основния камък на бюст-паметника на Паисий Хилен
дарски (1912).
Списъци на преименуваните улици във Варна (1932).
Писма от съпругата му (1906–1916) и приятели (1911–1924) по лични
въпроси.
Пощенски картички до майка му (1912–1913) и дъщерите му (1933,
1942).
Снимки: портретна (1900); със запасни офицери (1900), приятели (1901),
от откриването на паметника на Христо Ботев в Морската градина – Варна
(1911).
Картички с изгледи от София (1910–1920).
ВАНГЕЛОВ, ДИМИТЪР АТАНАСОВ (1898–1980)
Ф. 832К, 1 оп., 34 а.е., 0,15 л.м., 1868–1977 г.
Роден на 22 ян. 1898 г. във Варна. Завършва оперния отдел на Виенската
консерватория (1927). Първите му професионални певчески изяви са на виенска
сцена. От 1930 г. е в състава на Варненската опера, а след втория сезон е поканен
в Софийската народна опера, в която работи до 1940 г. Творческите му изяви
са свързани и с театралното изкуство. Работи последователно на сцените на:
Кооперативен театър, Свободен театър, театър „Одеон“ – София. От 1945 г.
се установява във Варна и продължава артистичната си дейност. Директор е на
Народен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна (1952–1954). Умира на 3 дек. 1980 г.
във Варна.

Автобиография (1970).
Текстове от роли (1945).
Афиши и програми от оперни и театрални спектакли (1930–1977).
Статии с отзиви за него в австрийския и българския печат (1930–1936).
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Снимки: портретна (1936), от детските и ученическите години (1901–
1912), със семейството (1951), от роли в спектакли на софийска и варненска
сцена (1936–1955), с музиканти и актьори от Варна (1930–1956); на родите
лите му (1888).
Писма до Димитър Вангелов – баща за удостояването му със „Златен
кръст“ (1888).
Разписки за уреждане на финансови въпроси между лица от дюлгерския
еснаф в Горна Оряховица (1868–1873).
ВАСИЛЕВ, ДОБРИН ТОДОРОВ (1893–1957)
Ф. 718К, 4 оп., 241 а.е., 1,25 л.м., 1883–1967 г.
Роден на 30 март 1893 г. в Шумен. Завършва средно образование в Пловдив
и право в СУ. Следва литература и история на изкуствата в Лайпциг и Мюнхен. Работи като кореспондент с чуждоезикова подготовка към Варненската
търговско-индустриална камара; във Варненската градска библиотека – като
уредник (1928–1947) и директор (1947–1953). През 1948 г. е избран за член на ББИ
„Елин Пелин“ – София. Публикува статии в регионални и национални издания
за развитието на библиотечното и театралното дело в страната. Автор е на
монографията „История на българския театър от древността до наши дни“ и
на няколко сборника с разкази и повести – „Към отприщения бряг“, „По загубени
пътеки“, „Тресавище“, „Лодка“ и „Панаир“. Основател е на Дружеството на
варненските журналисти и редактор на „Варненски общински вестник“. Умира
на 7 февр. 1957 г.

Автобиографични бележки (1949).
Кръщелно свидетелство (1893).
Дипломи за образование (1913–1916).
Лични дневници (1906–1952), спомени за участието му в ПСВ и ВСВ
(1950).
Истории, монографии и прегледи за изобразителното, театралното и
библиотечното дело (1941–1953).
Тетрадки със стихотворения и разкази (1907–1952), ръкописи на повес
ти и романи (1911–1954).
Статии, отзиви и критика за развитието на театралното и библиотечното
дело в България (1914–1953).
Лекции по история на изобразителното изкуство (1949).
Писма от: творчески сдружения и редакции (1921–1956), литературни
дейци – Димитър Загорски, Димитър Аджарски, Атанас Смирнов, Милко
Ралчев по творчески въпроси (1932–1945) и от роднини и приятели по лични
въпроси (1911–1956).
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Писма от Добрин Василев до родителите и сина му по семейни въпроси
(1942–1947).
Снимки: с колеги като уредник на Варненската градска библиотека
(1935–1948), участници в конгреси на Съюза на провинциалните журналисти
(1933–1948), сред членове на Съюза на писателите от провинцията (1936–
1940); на роднини (1883).
Некролог за смъртта на инж. Божидар Добринов Василев – син (1967).
ВЪЛКОВ, МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ (1897–1980)
Ф. 777К, 1 оп., 31 а.е., 0,2 л.м., 1897–1980 г.
Роден на 17 дек. 1897 г. във Варна. Основател на първата обущарска организация във Варна през 1924 г., участник в изграждането на независимите професионални съюзи. Сътрудник на в-к „Единство“. Умира на 19 авг. 1980 г. във Варна.

Автобиография (1964).
Кръщелно свидетелство (1897).
Членски и служебни карти (1919–1949) и удостоверения (1926–1970).
Некролози (1980).
Снимки: със семейството (1907–1980), с приятели (1931–1954), от сре
щи с членове на Синдикалния съвет и БРП във Варна (1926–1927).
Устав на Работническото обущаро-кожарско и сарашко дружество във
Варна (1927).
ГАБАРЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ (1864–1958)
Ф. 765К, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1883–1973 г.
Роден през 1864 г. в с. Габарево, Старозагорско. Завършва военно училище
в Русия. Участва в Руско-турската освободителна, Балканските и ПСВ. След
войните поема командването на 8-ми Приморски полк във Варна. Един от основателите на първото Българо-съветско дружество във Варна. Умира на 1 авг.
1958 г. във Варна.

Биографични бележки, написани от наследниците му (1973).
Свидетелство за участието му в боевете при Шипка (1883).
Снимки със: семейството (1885–1957), участници в Балканската (1912–
1913) и ПСВ (1916–1918), опълченци във Варна (1934); от строежа на памет
ника на връх Шипка (1934).
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ГАЧЕВ, АВРАМ ПЕТКОВ (1871–1941)
Ф. 88К, 2 оп., 59 а.е., 0,2 л.м., 1899–1971 г.
Роден на 28 март 1871 г. в Габрово в семейството на занаятчията Петко Гачев. Учи в габровската и свищовската търговска гимназии. Работи като
чиновник в Севлиево, Габрово, Хасково, Добрич и Балчик. Делегат на ІV конгрес
на БРСДП (1897). През 1913 г. се установява във Варна. Участва в създаването
на БРП, член на ЦК (1928). Общински и окръжен съветник (1927–1934). Народен представител в ХХV ОНС. През юни 1941 г. е въдворен в концлагера „Гонда
вода“, Асеновградско. Умира на 9 окт. 1941 г. в Пловдив.

Удостоверения за раждане (1938) и съдимост (1938).
Доклад от общинското ръководство – Варна за 100-годишнината от рож
дението му (1971).
Резолюции и изложения за организационното състояние на БРП (1934)
и икономическото положение във Варна (1931–1933).
Протоколи от заседания на ГНС – Варна с изказвания на Аврам Гачев
(1929–1933).
Доклади и отчети за дейността му като общински съветник и народен
представител (1932–1940).
Преписки: с Варненското окръжно управление и Шуменската област
на дирекция за избирането му за народен представител, член и съветник в
различни обществени организации (1927–1940); със съпругата му по лични
въпроси (1899).
Снимка с народни представители от ХХV ОНС (1940).
Устав на Българо-съветското дружество – София (1934).
ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ (1883–1954)
Ф. 772К, 1 оп., 50 а.е., 0,2 л.м., 1893–1964 г.
Роден на 20 авг. 1883 г. във Варна. Получава юридическо образование в Загреб.
Работи като адвокат във Варна и Бургас. Участва в Балканските и ПСВ. Член на
БКП (т.с.) от 1919 г. През 1923 г. се включва в нелегалната дейност на партията
и е изпратен като куриер в СССР. Избран за народен представител в ХХІІ ОНС.
Умира на 29 март 1954 г. във Варна.

Автобиография (1953).
Свидетелства за образование (1893–1896).
Лична карта (1922).
Статии и спомени за обществено-политическата му дейност (1914–1954).
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Записки от изказвания в ХХІІ ОНС против отнемането на имунитета на
народния представител Аврам Стоянов (1929).
Спомен от съпругата му Вера Желязкова за срещата ѝ с Васил Коларов
във Варна (1954).
Некролог на Вера Желязкова (1964).
СЕМЕЕН ФОНД ГОЛОВИНИ (1850–1983)
Ф. 743К, 1 оп., 38 а.е., 0,18 л.м., 1880–1970 г.
ГОЛОВИН, АЛЕКСАНДЪР ФЬОДОРОВИЧ (1852–1904)
Роден през авг. 1852 г. в село близо до Архангелск, Новгородска губерния (Русия). Участва в Руско-турската освободителна война. При Временното руско
управление в България е чиновник за особени поръчения при княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков. След приемането на Търновската конституция и
избора на принц Александър I Батенберг за княз на България (апр. 1879), Головин
е назначен за началник на пощите и телеграфите. За кратък период от време
живее в Русия и през 1880 г. се връща в България. Назначен е за секретар на княз
Александър I Батенберг. Включва се активно в подготовката на Съединението и
участва като доброволец в Сръбско-българската война (1885). Умира на 18 февр.
1904 г. във Варна.

Характеристика с биографични сведения от МВР на Русия (1884).
Удостоверения за приемане на българско поданство (1893–1894).
Грамоти за награждаване (1880–1886).
Завещание на Александър Головин (1912).
Писма: до издателя Карл Фроли за отпечатването на книгата му „Княз
Александър Български“ (1894–1896) и секретаря на канцеларията на Алек
сандър I Батенберг – Антон Менгес по служебни въпроси (1893–1901); от
Захари Стоянов до Чардафон Велики (Продан Тишков) за събитията по вре
ме на Съединението (1885).
Снимки: портретна (1880), с Анастасия Головина, Димитър Ризов и За
хари Стоянов (1884).
ГОЛОВИНА, АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА (1850–1933)
Родена на 17 окт. 1850 г. в Кишинев в семейство на преселници от Калофер.
Следва медицина в Цюрих, завършва в Париж (1878), специализира психиатрия.
През 1879 г. се омъжва за Александър Головин. Работи в болници в Търново и
Пловдив, като училищен лекар в Първа софийска девическа гимназия, като ординатор в Александровска болница – София. Във Варненската болница е назначена
като старши ординатор в психиатричното (1889) и терапевтичното отделение
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(1894–1901). Участва в основаването на дружеството за борба с туберкулозата
във Варна. Автор е на медицински публикации в български, руски и немски списания. В края на 1928 г. подарява своя дом на Съюза за закрила на децата в България. Умира на 5 март 1933 г. във Варна.

Автобиография (1920).
Свидетелства за медицинската ѝ практика към политическия кабинет в
канцеларията на княз Александър I Батенберг (1886), от Държавна първосте
пенна болница „Княгиня Мария Луиза“ – Варна (1887), БЧК – клон Варна за
награждаване с почетния знак на дружеството (1922).
Статии в периодичния печат по повод 120-годишнината от рождението
ѝ (1970).
Писма от родителите и съпруга ѝ по лични въпроси (1888–1891); бла
годарствено писмо от Варненското археологическо дружество за дарени от
д-р Анастасия Головина книги, картини и предмети (1927); кореспонденция
с учреждения и институции, в които е работила, за установяване на стаж и
получени възнаграждения във връзка с пенсионирането ѝ (1893-1904).
Спомени за Съединението на Княжество България с Източна Румелия
през 1885 г. (1925).
Снимки: портретни (1887–1920), със семейството (1920–1931).
ГОЛОВИНА, НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА (1900–1983)
Родена на 22 септ. 1900 г. в София. Завършва медицина в СУ „Св. Климент
Охридски“ (1925). Омъжва се за сина на Александър и Анастасия Головини. От
1927 до 1958 г. работи в областта на детското здравеопазване и се занимава с
популяризиране на здравната просвета. Умира през 1983 г. във Варна.

Автобиографични бележки (1960).
Доклади за състоянието на детските здравни заведения във Варна (1938–
1958).
Снимки: от честване Деня на детето (1932), на деца на плажа във Варна
(1937–1941).
ДИМИТРОВ, КОНСТАНТИН ТЕОДОРОВ (1872–1952)
Ф. 851К, 1 оп., 30 а.е., 0,4 л.м., 1872-2002 г.
Роден на 23 март 1872 г. в Цариград. Баща му Теодор Димитров е приятел и
съмишленик на Петко Рачев Славейков. Завършва Държавното рисувателно училище – София (1899). През 1908 г. се установява във Варна. Работи като учител
по рисуване в девическата, мъжката, търговската гимназии и в училището за
глухонеми. Инициатор и организатор на кръжоци по рисуване, краснопис и мо-
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делиране. Автор на статии по въпроси на обучението, възпитанието и новите
течения в изкуството. Рисува портрети и пейзажна живопис. Умира на 30 авг.
1952 г. във Варна.

Биографични бележки от внучката Светла Теодорова (2002).
Удостоверение за редовен студент от Държавното рисувателно учили
ще – София (1899) и списък с подписи на студенти от първия випуск (1899).
Грамоти за удостояването му с „кавалерски“ и „офицерски“ кръст на
Народен орден за гражданска заслуга (1923–1929).
Поздравителни писма и статия за честване на годишнини от рождението
му (1902, 1922, 2002).
Репродукции на картини (1903).
Снимки: портретна (1908); като студент (1898), със семейството (1878),
с преподаватели и ученици от Варна (1908, 1927–1929); на Петко Рачев Сла
вейков с посвещение (1890).
Свидетелство за кръщение на съпругата му Зоя Пантелеева (1872).
ДИМИТРОВ, НИКОЛА БУДАКОВ (1886–1943)
Ф. 770К, 1 оп., 22 а.е., 0,1 л.м., 1903–1936 г.
Роден на 14 септ. 1886 г. в с. Каваклии (Тополовград). Завършва средно образование в Одрин (1903) и медицина в Женева (1911). Участва в Балканските
и ПСВ като лекар на 61-ви пехотен полк. Член на Варненската организация на
БРСДП (т.с.) и на Варненската комуна (1919). Работи като заместник-кмет и
началник на отдел „Здравеопазване“ в ГНС – Варна. През 1941 г. е интерниран в
с. Врани кон, Разградско. Умира на 9 септ. 1943 г. във Варна.

Кръщелно свидетелство (1911).
Свидетелство (1903) и диплом (1911) за образование.
Грамота и удостоверение за медал от БЧК – клон Варна (1919).
Писма от д-р Иван Пашон по лични въпроси (1915).
Снимки със: състуденти и членове на женевската социалдемократическа
група (1909), семейството му (1917).
Визитна картичка на представителя на Съветското информационно
бюро в България (1936).
ДРАСОВ, ИВАН ТОДОРОВ (1848–1901)
Ф. 690К, 2 оп., 127 а.е., 0,3 л.м., 1870–1948 г.
Роден на 15 март 1848 г. в Ловеч. Завършва местното училище, занимава се
с търговия на манифактурни стоки и участва в обществения и културния живот
на родния си град. Един от основателите на Частния революционен комитет
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(1869) и съратник на Васил Левски. През 1872 г. продължава образованието си в
Чехия и поддържа връзки с дейци на българската емиграция – Любен Каравелов,
Панайот Хитов, Христо Ботев. В средата на юни 1875 г. се установява в Букурещ заедно с Христо Ботев и Стефан Стамболов, участва в подготовката на
„всеобщото въстание Българско“. На извънредното събрание на БРК от 12 авг.
1857 г. в Букурещ е избран за секретар. Участва в подготовката и осъществяването на изяви на националноосвободителното движение, в пропагандирането
на революционните идеи чрез публицистична и книжовно-преводаческа дейност.
През 1877 г. е избран за председател на Градския съвет (кмет) на Ловеч. Депутат в Учредителното народно събрание, което изработва и приема Търновската
конституция. Окръжен управител на градовете: Берковица (1881), Трън (1882),
Свищов(1883), Севлиево (1884), Варна (1888–1894) и Търново (1884, 1899). Привърженик на Народнолибералната партия на Стефан Стамболов. Умира на 27
септ. 1901 г. във Варна.

Автобиографии (1880, 1900).
Биографични бележки от Иван Урумов (1932).
Удостоверение от Дирекцията на средно училище – Писек (Чехия) за
посещенията му през учебните 1872/1873, 1873/1874 г. (1874).
Ученически тетрадки (1872–1874).
Възпоменателно слово по повод годишнина от смъртта му (1908) и 100
години от рождението му (1948).
Пълномощно за изразходвани комитетски средства от пътуването му в
Белград (1873).
Писма: до Мирчо Атанасов, Любен Каравелов и Данаил Попов за ор
ганизацията, дейността на БРЦК и провеждането на общото събрание, орга
низирането на частни комитети и привличането на нови членове, отстраня
ването на опасността от разкрития след залавянето на Васил Левски (1873);
от Данаил Попов за залавянето на Васил Левски, признанията на Димитър
Общи за обира на пощата, арестуването на Марин Поплуканов, поп Кръстю
и Димитър Пъшков, дейността на организацията, провала на Общото събра
ние на БРЦК, подготовката на правилник за четите, дейността на Панайот
Хитов и Филип Тотю (1872–1885); от Христо Ботев, Стефан Стамболов,
Иваница Данчев и Панайот Хитов за провала на Общото събрание на БРЦК,
състоянието на революционните комитети в българските земи, разногласия
та и нежеланието на богати българи от Русия и Влашко да окажат материал
на помощ, четническата тактика и закупуването на оръжие (1873–1874); от
Панайот Хитов до Данаил Попов за организацията на революционното дело
и набирането на средства за оръжие (1872–1875); от Захари Стоянов за из
ползвани документи за революционното движение (1888).
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Преписки с: Марин Поплуканов и Димитър Пъшков за пребиваването
им в затвора в Диарбекир (1873), български ученици в Чехия за привлича
нето им в освободителното движение и участието им в Общото събрание
(1873).
Препоръчителни писма и разписки от Панайот Хитов, Стефан Стамбо
лов и Христо Стоянов за осигуряване на средства за оръжие (1873–1874).
Устав на БРЦК (1870).
Протокол от заседание на Общо събрание на БРК в Букурещ (1875).
Снимка като ученик (1873).
ДРАСОВА, НАДЕЖДА ИВАНОВА (1885–1967)
Ф. 814К, 1 оп., 19 а.е., 0,1 л.м., 1910–1970 г.
Родена през 1885 г. във Варна. Дъщеря на Иван Тодоров Драсов. Завършва
Виенската консерватория. От 1913 г. живее във Варна и работи като гимназиална учителка по музика. Преподава частни уроци по пиано и участва в концертни
изяви. Умира през 1967 г. във Варна.

Биографични бележки от учителя ѝ по музика Йордан Тодоров (1959).
Диплом за висше образование (1912).
Удостоверения и заповеди за назначаването ѝ като учителка във Вар
ненската девическа гимназия „Мария Луиза“ (1913–1936).
Тетрадка със събрани и записани от Н. Драсова песни (1910–1922).
Карта за членство в Българския музикален съюз – София (1924).
Поздравителни картички и писма от роднини и приятели за нейни кон
цертни изяви (1910–1922).
Снимки: портретни (1912–1918), със сина ѝ (б.д.), сред ученички (1914).
Програми на музикални концерти във Виена (1912–1916).
Писма от сестра ѝ Мара Панчева до Найден Найденов за неговата книга
„Музикалното минало на Варна“ (1970).
ДЮЛГЕРОВ, ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ (1908–1971)
Ф. 757К, 1 оп., 24 а.е., 0,15 л.м., 1929–1988 г.
Роден на 4 окт. 1908 г. в Плевен. Завършва Морското училище във Варна
(1931). Работи като капитан далечно плаване при БТПД – Варна. Умира през
1971 г. във Варна.

Личен дневник (1929–1930).
Свидетелства и диплом за образование и степен капитан (1931–1945).
Морски книжки (1931, 1956) и паспорт (1966).
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Очерци и спомени за него от Крум Кънчев (1942) и съпругата му Ана
Дюлгерова (1942–1988).
Юбилеен сборник „Морско училище, Варна 1881–1956“ (1956).
Портретни снимки (1935–1966).
ЗАХАРИЕВ, ПЕТЪР СИМЕОНОВ (1914–?)
Ф. 799К, 1 оп., 25 а.е., 0,1 л.м., 1922–1984 г.
Роден на 14 юни 1914 г. в с. Брестовене, Разградско. Завършва медицина в
София, специалност „Кожно-венерически болести“. Работи в Окръжния кожновенерически диспансер – Варна и във Военна болница – София (1952–1963). През
май 1945 г. става член на БКП.

Автобиография (1984).
Удостоверения и дипломи за образование (1922–1963).
Студентска книжка (1934).
Дипломна работа „Сифилис и захарна болест“ (1940).
Служебна характеристика (1978).
Статии с отзиви за лекарската му практика (1933–1981).
Снимки: от детските, ученическите и студентските години (1922–1940),
с приятели и колеги (1949–1964).
ИКОНОМОВ, ИЛИЯ ИВАНОВ (1906–1944)
Ф. 809К, 1 оп., 25 а.е., 0,2 л.м., 1901–1987 г.
Роден на 6 юли 1906 г. във Варна. Завършва Варненската мъжка гимназия
и медицина във Виена (1932). Назначен за асистент-практикант в Берлинската
университетска болница по кардиология, патологична анатомия и вътрешни болести. Член на Берлинското медицинско дружество. Работи в Държавна първостепенна болница „Княгиня Мария Луиза“ – Варна (1939–1941), занимава се с
научни изследвания в областта на кардиологията. Умира на 5 ноем. 1944 г.

Кръщелно свидетелство (1906).
Биографични сведения от сродници (1987).
Свидетелства за: завършена гимназия (1925), положени изпити в Инс
бругския университет (1929), завършено медицинско образование във Виен
ския университет (1931); удостоверения за положена практика (1942–1944).
Авторска монография „Катамнезиални проучвания върху екстрасисто
лите на сърдечния ритъм“ (1933) и „Материали за Христо-Ботевата чета“ от
Пенчо Икономов (1901).
Снимка по време на ВСВ (1944).
Генеалогично изследване на рода Икономови (1986).
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РОДОВ ФОНД КАСТАН-ДЮРОНИ (1784–1989)
Ф. 811К, 1 оп., 276 а.е., 1 л.м., 1797–1961 г.
Документите са на фр., исп., ит., гр. и осм.-тур. ез.

Кастан, Луи Жозеф Огюст (1784–1861)
Роден на 5 май 1784 г. в Порт Морис (Италия) в семейството на Мари
Луиз Де Гра и Оноре Огюст Кастан, френски вицеконсул в Порт Морис. Учи в
Орб (Швейцария). Секретар на кметството в Марсилия от 1804 до 1808 г. След
1809 г. се занимава с търговия, избран за депутат от Френската търговска камара в Константинопол (1813–1815). От 1817 г. назначен за секретар на Френското
посолство в Константинопол, съветник по гражданско право и криминални дела
и президент на Френския консулски трибунал в Константинопол (1843–1848). Генерален консул на Франция в Смирна (Турция) (1848–1850). Кавалер на Кралския
орден на Почетния легион на Франция. Умира на 18 окт. 1861 г.

Извлечения на: кръщелно свидетелство от регистъра за раждане (1848);
брачно споразумение (1820) и брачен договор (1848) със Софи Главани.
Орденски книжки, грамоти и удостоверения за награждаване (1838–
1848).
Тетрадки и тефтерче с бележки по астрономия, математика и история
(б.д.).
Справка за служебната дейност, назначенията и повишенията (1844–
1848).
Заповеди за: назначаване за генерален консул в Смирна (1848), инвен
тарен списък на документите в консулството в Смирна (1850); назначаване
за секретар във Френското посолство в Константинопол (1848), инвентарен
регистър на документите, книгите и мебелите във Френското посолство в
Константинопол (1848).
Бележки по делата, водени в консулския съд по гражданско и криминал
но право (1845–1861).
Преписки: от дейността му като: главен секретар на Френското посол
ство в Константинопол (1830–1861); генерален консул на Френското кон
сулство в Смирна (1824–1829); съветник по гражданско и криминално право
(1850–1852); с родителите, роднини и приятели по лични въпроси (1797–
1861).
Копирна книга и чернови на писма до колеги, роднини и приятели по
служебни и лични въпроси (1799–1861).
Застрахователни полици на семейното имущество (1846–1857).
Сметки и фактури на семейство Кастан (1807–1862).
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Кастан, Жан Луи Мартен (1785–1858)
Роден на 11 ноем. 1785 г. в Марсилия в семейството на Мари Луиз Де Гра
и Оноре Огюст Кастан. След завършване на образованието си се установява в
Константинопол и се занимава с търговия. От 1820 г. е депутат от Френската
търговска камара. През 1846 г. е избран за кмет на Мирама (Франция). Член на
Академията за наука, литература и изкуства в Марсилия; Академията за земеделие, изкуство и литература в Екс (Франция); Кралското медицинско общество
в Марсилия; Дружеството за физика и естествена история; Дружеството за
естествени науки. Автор на научни трудове в областта на ботаниката. Кавалер
на Кралския орден на Почетния легион на Франция. Умира през 1858 г.

Дипломи за постоянен и почетен член на: Академията за наука, лите
ратура и изкуства в Марсилия (1814); Академията за земеделие, изкуство и
литература в Екс (1843, 1849); Кралското медицинско общество в Марсилия
(1814); Дружеството за физика и естествена история (1817); Дружеството за
естествени науки (1853).
Уведомителни писма за приемането му за Кавалер на Кралския орден на
Почетния легион на Франция (1829–1830).
Заповед за назначаването му за кмет на Мирама (1846).
Преписки с: граф Монморанси за събитията в Константинопол (1828–
1829); г-н Грималди по служебни въпроси (1850); приятели и роднини по
лични въпроси (1798–1855).
Кастан, Гаспар Огюст Луи (1822–1855)
Роден на 10 ноем. 1822 г. в енорията „Сен Мари“ в Пера (кв. на Истанбул).
Второто дете в семейството на Огюст и Софи Кастан. Завършва филология
и право в Академията в Екс (Франция). На 1 авг. 1839 г. назначен за аташе към
Френското посолство в Константинопол, където работи до 31 дек. 1841 г. По
време на Кримската война (1854–1956) е изпратен в Мосул (Ирак) и назначен
за консул, а по-късно е преместен в Ерзерум (Турция) като генерален консул. Съдейства за съхранението и предаването на архива на консулството във Френското посолство в Константинопол. Умира в края на 1855 г. в Ерзерум.

Извлечения от регистъра за раждания (1842).
Дипломи за завършено юридическо и филологическо образование (1845,
1848, 1857).
Заверено извлечение от кралския декрет на Наполеон за назначаването
му за френски консул в Мосул (1854).
Преписки: по финансови въпроси (1854–1855); на консулството в Ерзе
рум с висшестоящи органи по дипломатически въпроси (1853–1855).
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Кастан, Софи Мари Еудокси (1824–?)
Родена на 20 юни 1824 г. в енорията „Сен Антоан“ в Пера (кв. на Истанбул)
в семейството на Огюст и Софи Кастан. Получава образованието си в пансион
във Франция. Установява се в Константинопол и се занимава с домакинството
на семейството. Помага на баща си в служебната кореспонденция и в търговските сделки. След 1855 г. се оттегля в манастир в Амиен (Франция).

Списък от Софи Кастан на личните ѝ вещи (1855) и на свещеници (1858).
Писма от членове на семейството по лични въпроси (1850–1862).
Дюрони, Анж Мари (?–1902)
Роден в Испания в началото на ХІХ в. Жени се за Луиз Кастан, най-голямата
дъщеря на Софи и Огюст Кастан. От 1852 г. се установява във Варна и се занимава с търговия на зърнени храни. Назначен за вицеконсул на Испания (1867), Швеция и Норвегия (1873, 1885). След Освобождението на България продължава да
управлява Испанското вицеконсулство във Варна. Умира през 1902 г. във Варна.

Екзекватури за назначаването му за вицеконсул на Швеция и Норвегия
във Варна (1873, 1885).
Договор за покупко-продажба на недвижимо имущество, квитанции и
бележки за платени такси и данъци (1854–1868).
Екзекватура за назначаването на Педро Дюрони (брат на Анж Дюрони)
за вицеконсул на Испания във Варна [1867]. Грамота на Педро Дюрони за
присъждане званието Кавалер на кралския орден Исабел ла Католика (1862).
Дюрони, Жан Мари (1855–1931)
Роден през 1855 г. в семейството на Анж Мари Дюрони и Луиз Кастан. На
6 март 1894 г. е утвърден за почетен испански вицеконсул във Варна. Умира през
1931 г. във Варна.

Писма от: Австро-унгарското консулство (1901–1909), Варненското ок
ръжно и градско управление (1899–1913), Варненска търговска идустриална
камара (1908–1909) по дипломатически и служебни въпроси.
Писмо от абат Реми Лежандр по лични въпроси (1877).
Паспорт на Жан А. П. Кастила, издаден от Испанското вицеконсулство
във Варна (1912).
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Дюрони, пол Жан (1908–1989)
Роден на 11 ноем. 1908 г. във Варна в семейството на Жан Мари Дюрони и
Дима Маркатели. Учи във френските колежи във Варна и Пловдив, продължава
образованието си във Франция. От 21 ян. 1931 г. е утвърден за вицеконсул на почетното вицеконсулство на Испания във Варна. През април 1939 г. му е отнето
правото на почетен испански вицеконсул. Известно време работи във Варненската търговско-индустриална камара, пише статии за борбата на испанските републиканци и заради убежденията си през 1941 г. му е отнет дипломатическият
паспор. В началото на 1943 г. е арестуван и интерниран в Омуртаг. На 21 май
1944 г. е освободен и се завръща във Варна, където след 9 септ. са възстановени
правата му за престой и работа. Член е на Дружеството на интербригадистите
и приятели на Испания. Умира през 1989 г. във Варна.

Автобиография (1946).
Писма от: Испанската легация в София (1937–1939); Варненското ок
ръжно управление (1931, 1935) по дипломатически и служебни въпроси.
Статии, радиобеседи и преводи (1905–1947).
Устав (1946), протоколи и кореспонденция на Дружеството на интер
бригадистите и приятелите на Испания (1945–1946).
КОНДОВ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ (1881–1923)
Ф. 766К, 2 оп., 80 а.е., 0,3 л.м., 1900–1982 г.
Роден на 26 окт. 1881 г. в с. Николаевка. Завършва гимназия и работи като
чиновник във Варна. През 1909 г. е приет за член в местната партийна организация на БРСДП (т.с.). Избран за общински и окръжен съветник, на 29 дек. 1919 г. –
за кмет на Варненската комуна. Участва в подготовката на Септемврийското
въстание 1923 г. Арестуван и убит във Варна на 24 септ. 1923 г.

Свидетелства за образование и удостоверения за трудов стаж (1900–
1907).
Доклади на Илия Георгиев и Любомир Димов по повод 100 години от
рождението на Д. Кондов (1981).
Спомени за него от родственици, колеги и съратници (1980–1982).
Изказвания на заседания на Общинския съвет (1915–1922), партийни и
синдикални конгреси (1914–1921).
Справки за участието му в конгреси и конференции на БРСДП (т.с.),
БКП и Общия работнически синдикален съюз (1912–1919).
Протестни резолюции (1919–1923).
Писма до семейството (1913–1922) и приятели (1913–1918) по лични
въпроси.
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Снимки: със семейството (1901–1918), като фелдфебел с група войници
по време на Балканската война (1912), с Димитър Благоев (1914).
КРАЙЧЕВ, РАДОСЛАВ КРАЙЧЕВ (1878–1943)
Ф. 769К, 1 оп., 20 а.е., 0,05 л.м., 1890–1955 г.
Роден на 14 окт. 1878 г. в Омуртаг. Завършва право в София. През 1907 г. се
установява във Варна. През 1918 г. е избран в състава на Варненския комитет на
БРСДП (т.с.). Организира курсове и школи за популяризирането на марксистколенинското учение. Умира на 2 ян. 1943 г.

Дипломи и свидетелства за образование (1890–1910).
Свидетелства и удостоверения за признаване и прекратяване на адвокат
ската му практика (1912–1921).
Снимки: със семейството (1900), на Вела Крайчева – съпруга (1955).
КРЪСТЕВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ (1879–1945)
Ф. 734К, 2 оп., 77 а.е., 0,35 л.м., 1899–1985 г.
Роден на 1 ян. 1879 г. във Видин. През 1901 г. завършва Загребската консерватория. Учителства в Лом (1901–1907) и Варна (1907–1945). Дирижира хора и
оркестъра на Музикално дружество „Гусла“, хор „Морски звуци“, еврейския хор
„Хармония“ и хора при Катедралния храм „Св. Успение Богородично“. Ръководи хора на Оперетната дружба (1919), а през 1922 г. – свое музикално училище
във Варна. През 1930 г. е един от инициаторите за създаването на Варненската
общинска опера. Участва в организирането на летните диригентски и на опреснителните курсове за учители по музика. Изнася доклади и пише статии по музиковедски въпроси. Автор е на хорови и солови песни, на първото в българската
музика „Концертино за цигулка и оркестър“, китки маршове за духов оркестър и
на учебници по пеене. Умира на 11 юли 1945 г. във Варна.

Автобиографични бележки (1931).
Статии, слово, програми, афиши и поздравителни писма по повод 50,
90 и 100 години от рождението му (1929, 1969, 1979) и 25 години музикална
дейност (1928).
Спомени за музикалната му дейност от неговите ученици Йордан Кара
нов (1971), Зора Младенова (1979) и Елена Нешкова (1985).
Мемоарна книга „Александър Кръстев“ от дъщеря му Велислава Ранко
ва (1980).
Библиографски списък на музикалните произведения (1904–1945).
Партитури на маршове, народни, солови и хорови песни (1909–1936).
Сборници с коледарски песни (1934).
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Ръкопис на учебник по пеене за педагогическите училища (б.д.).
Програми от концерти с диригент Александър Кръстев (1908–1939) и от
авторски концерти (1908–1924).
Статии по музиковедски въпроси (б.д.).
Снимки: портретни (1925–1940), сватбена (1899), семейни (1931); с: де
легати на конгреса на българските музиканти (1929–1930), актьори от Вар
ненската общинска опера (1930), хора на учителите (1928), хора при Катед
ралния храм „Св. Успение Богородично“ (1924), преподаватели и ученици от
Музикалното училище (1924–1932).
КЪНЧЕВ, КРУМ НИКОЛОВ (1904–1980)
Ф. 790К, 1 оп., 213 а.е., 1,8 л.м., 1903–1980 г.
Роден на 18 авг. 1904 г. в с. Брегово, Видинско. Учи Славянска филология и
литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Учител по литература и руски език в
среден курс на обучение. През 1933 г. се установява във Варна като преподавател
в Морското училище. Лектор, журналист, издател и писател. Автор на романи,
разкази, стихотворения, пътеписи и статии на морска тематика. Умира през
1980 г. във Варна.

Автобиографии (1951, 1953, 1956, 1961, 1963).
Кръщелно свидетелство (1904).
Свидетелства и дипломи за образование (1912–1949).
Тетрадки с автобиографични записки (1955–1976).
Легитимации и лични карти (1925–1936); удостоверение за правоуправ
ление на гребна лодка (1956); членски карти от БТС (1930–1939), Народния
съюз за спорт и техника – Варна (1949), Доброволната организация за съ
действие на отбраната (1952) и БЧК (1952).
Некролози (1980).
Грамоти за присъдени награди от участия в спортни състезания (1944–
1964).
Ръкописи на монографиите „На кръстопът“ (1921), „Варна“ (1932),
„Нашето Черноморие“ (1938); стихосбирките „Венец от звезди“, „Мъртви
теменуги“, „Цветя на някого“ (1923); поемите „Родното море“ (1927); им
пресията „Играчите в бяло и черно“ (1923); пътеписи (1935–1951) и разкази
(1930–1950).
Статии на морска тематика (1935–1972).
Писма до: родителите (1923–1939) и сестра му Вяра (1925–1951) по лич
ни въпроси, организации и учреждения по служебни въпроси (1950–1973); от
Николай Лилиев по творчески въпроси (1932–1943).
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Снимки: като ученик и студент (1920–1926), със семейството (1910–
1930), приятели (1930–1970) и ученици (1944–1952).
Лични документи на баща му Никола Кънчев (1903–1946).
МАКСИМОВ, БОЖИДАР ИВАНОВ (1919–1980)
Ф. 783К, 1 оп., 30 а.е., 0,15 л.м., 1914–1979 г.
Роден на 7 юли 1919 г. във Варна. Завършва Стоматология в Медицинска
академия – София (1950). Работи като зъболекар във Варненската стоматологична поликлиника, управител на окръжната зъботехническа лаборатория. Проявява интерес към историята на медицината и допринася за организирането и
реализирането на Музея за история на медицината във Варна. Умира на 25 дек.
1980 г. във Варна.

Биографични бележки от съпругата му Мария Максимова (1979).
Диплом за придобиване на зъболекарска правоспособност (1950).
Грамота и удостоверения за награждаване (1937–1979).
Снимки: със семейството (1929), на роднини (1914–1968) и участници в
спортен клуб „Тича“ (1923–1924).
МАРТЕВ, СТЕФАН ИВАНОВ (1889–?)
Ф. 768К, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1933–1951 г.
Роден на 2 февр. 1889 г. в Добрич. Завършва медицина в Женева (1916). Работи като главен лекар в Провадия и началник на здравна служба във Варна (1930).
Занимава се с лечение на болни от туберкулоза. Пише статии по въпроси на санитарното дело.

Автобиография (1951).
Записки за провеждането на лечение от епидемиите: ентероколит (1939),
дизентерия (1939), малария (1939–1942) и туберкулозни заболявания (1933).
Доклади за водоснабдяването на Варна (1937).
Статии за чистотата на града (1933–1939), домашното консервиране
(1939), спазването на установени хигиени норми при строителството на по
чивни домове (1937).
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СЕМЕЕН ФОНД МИРСКИ (1852–?)
Ф. 797К, 1 оп., 33 а.е., 0,18 л.м., 1877–1939 г.
МИРСКИ, КРЪСТЬО ИВАНОВ (1852–1920)
Роден на 14 ноем. 1852 г. в Котел. Завършва земеделско-индустриално училище в Табор (Чехия). Учителства в Тулча (Румъния) (1878–1879). Работи като съдия
в Тулча, Балчик, Варна и Русе. Кмет е на Община – Варна (1888–1890, 1905–1906).
Народен представител в ІV ВНС и ІІІ, ІV, VІІІ, ХІ, ХІІ и ХІV ОНС. Превежда художествени произведения на западноевропейски класици, пише и редактира монографии и учебници по български език, ръководства за възпитание на децата, статии
по земеделски въпроси. През 1883 г. е един от създателите на дружество на ценителите на хубавата книга – „Варненската книжевна дружина“, от която води
началото си Варненската градска библиотека. Умира на 7 май 1920 г. в София.

Покана за сватбеното тържество на Кръстьо Мирски и Стефания Ико
номова (1879).
Акции за участието му в дружество „Балкан“ и АД „Радикал“ – София
(1911–1920).
Статия „Поглед върху възраждането на българщината и развитието на
църковно-училищното дело във Варна“ (1898).
Записки на Кръстьо Мирски със заглавия на публикувани статии, лек
ции и изпратени писма (1894–1898).
Снимка със синовете му Иван и Христо (б.д.).
Броеве на в-к „Борба“ (1894) и в-к „Юнак“ (1898).
МИРСКА, СТЕФАНИЯ ИКОНОМОВА (ПОПОВА) (1858–1937)
Родена на 1 май 1858 г. в Разград. Съпруга на Кръстьо Мирски. Завършва
гимназия в Киев. След Освобождението е учителка във Варна. Председател на
ЖБД „Майка“ и читалище „Саморазвитие“. Пише статии в местния периодичен печат и се занимава с преводи от руски език. Умира на 2 ян. 1937 г. във Варна.

Благодарствени писма от Киевската девическа гимназия (1877) и Учи
лищното настоятелство при класното училище – Варна (1879).
Покана от ЖБД „Майка“ за обсъждане на дружествения устав (1889).
Писмо от редакция на сп. „Женский свят“ за сътрудничество (1893).
Акт за предаване и приемане на инвентара от библиотеката на женското
читалище (1902).
Статия „Спомени за Варна от участник във войната от 1877–1878 г.“ в
превод от руски на Стефания Мирска (1892).
Некролози (1937).
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МИРСКИ, ХРИСТО КРЪСТЕВ (1884–?)
Роден на 14 дек. 1884 г. във Варна. Син на Стефания и Кръстьо Мирски.
Учи във Варненската мъжка гимназия „Фердинанд І“, Право в СУ „Св. Климент
Охридски“ и Загреб. Участва в Балканските и ПСВ. Член на Демократическата
партия. Общински и окръжен съветник, народен представител, председател на
благотворителни, спортни и културни дружества. През 1923 г. за кратко е кмет
на Варна.

Покани от: Варненско общинско управление за участие в откриването на
водопровода Батова – Варна (1938), варненската общинска кланица (1936),
моста над канала в Черно море и езерото (1939); УС на промишлени и сел
скостопански международни изложби, организирани във Варна (1934–1939).
Статии от Христо Мирски за дейността на варненските кметове през
периода 1878–1898 г. (1928).
Библиографски описания на статии за обществено-политическото и кул
турното развитие на Варна (1897–1943).
Позив на Христо Мирски към избирателите от Първа варненска избира
телна колегия за подкрепа на кандидатурата му в изборите (б.д.).
Писма и поздравителни картички от роднини и близки по лични въпроси
(1901–1937).
Снимки: портретна (1906), на участници в конгреса на Радикалдемокра
тическата партия (1911).
МИРЧЕВ, АНАСТАС ПЕТРОВ (1875–1947)
Ф. 785К, 1 оп., 49 а.е., 0,15 л.м., 1895–1947 г.
Роден през 1875 г. в Горна Оряховица. Деятел на Варненската радикалдемократическа партийна организация. Работи като застрахователен агент в
Българско общо застрахователно дружество „Витоша“. През 1931 г. е назначен
за член – делегат в УС на БТПД – Варна. На 1 ноем. 1946 г. е избран за народен
представител във ВНС. През 1947 г. става член на организацията на ОФ. Умира
през 1947 г.

Уволнителен билет за отбита военна повинност (1895).
Заповеди за назначаване за член – делегат в УС на БТПД – Варна (1931).
Служебна книжка от Българско общо застрахователно дружество „Ви
тоша“ (1942).
Покани за участие в събрания и чествания на Варненската радикалдемок
ратическа партийна организация (1946–1947).
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Съобщение от Варненската областна управа за избирането му за наро
ден представител във ВНС (1946).
Писма от сина му Петър Анастасов по лични въпроси (1921–1925).
Устав (1913), позиви и изложения на Радикалдемократическата партия
(1913–1926).
Възвание на БЗНС към избирателите за ХV ОНС (1911).
Делегатска карта за предконгресна конференция на ОФ във Варна (1947).
НИКОЛОВ, МИХАИЛ ДОНЧЕВ (1883–1980)
Ф. 778К, 1 оп., 30 а.е., 0,05 л.м., 1929–1980 г.
Роден на 12 ноем. 1883 г. в Казанлък. Завършва Педагогическото училище
в родния си град (1903). Премества се в Каварна, където през 1907 г. основава
„Детска музикална китка“. През 1912 г. се установява във Варна, работи като
учител по пеене и основава „Детска музикална китка“ при Варненските първоначални училища, по подобие на тази в Каварна, с която изнася концерти и представления. Основава книжарница „Образование“, литературен в-к „Книжовен
поглед“, издава учебници и детска литература. Умира на 25 февр. 1980 г. във
Варна.

Автобиография (1976).
Бележници с лични записки (1958–1970).
Статии за музикалната му дейност (1977–1978).
Спомени за: учителската (1967), музикалната (1968, 1973), издателската
(1973), литературната и редакторската му дейност (1973); поетите Любомир
Бобевски (1973) и Трайко Симеонов (1969), композитора Емануил Манолов
(1968), Димо Бойчев – основател на първата българска „Детска музикална
китка“ в София (1973).
Снимки: пртретни (1980), с негови ученици (1931), на участници във
футболен клуб „Диана“ – Варна (1929–1969).
НОВАК, АНТОН (1860–1945)
Ф. 739К, 1 оп., 41 а.е., 0,15 л.м., 1885–1946 г.
Роден на 7 дек. 1860 г. в с. Винорж (дн. кв. на Прага). Завършва земеделски
овощарски институт в Троя (дн. кв. на Прага). От 1892 г. живее и работи като
градинар – декоратор в Търново. През 1895 г. е поканен от Варненската община
за градски градинар. Проектира и създава Морската градина с непознати и интересни растителни видове и обществени паркове, овощни градини и разсадници.
През 1934 г. приема българско поданство. Умира на 7 ян. 1945 г. във Варна.

Автобиографични бележки (1938).
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Свидетелство и диплом за образование (1885, 1886).
Грамота и акт за награждаване за граждански заслуги (1891, 1895).
Удостоверение за българско поданство (1934).
Акт (1945) и некролози за смъртта му (1946).
План, скици и чертежи на участъци от Морската градина (1895–1899).
Списъци на облагородени овощни дървета и растения (1898–1903).
Фактури за изплатени поръчки за разсад и семена от чужбина (1892–
1895).
Писма от: лица и организации за доставка на разсад и семена (1894–
1896), Карел и Вацлав Херменгилд Шкорпил (1901–1903), роднини и близки
(1892–1906) по лични въпроси.
ПАШЕВ, СТЕФАН ГАНЧЕВ (1863–1945)
Ф. 741К, 2 оп., 77 а.е., 1,1 л.м., 1875–1941 г.
Роден на 15 авг. 1863 г. в с. Беляковец, Търновско. Завършва гимназия (1888)
в Търново и тригодишен курс (1891) за обучение на духовници. Учителства в с. Беляковец (1884–1888), Горна Оряховица (1891–1894) и Трявна (1894–1896). През
1900 г. е ръкоположен за свещеник и избран за енорийски свещеник на V Варненска
градска енория. По негова инициатива на 5 окт. 1900 г. се поставят основите
на църквата „Св. Петка“ – Варна. На 23 апр. 1919 г. Варненският митрополит
Симеон му присъжда титла „иконом“. Пише статии и сътрудничи на в-к „Ден“,
„Балканска трибуна“, „Камбана“, „Реч“, “Съветник“, сп. „Народен пастир“.
Умира на 9 юли 1945 г.

Свидетелство от Варненската и Преславска митрополия за църковното
титла „иконом“ (1919).
Очерк, статии и поздравителни писма по случай 50-годишнината му като
учител и свещеник (1937–1938).
Реч и изложения за Римокатолическата църква и нейното учение във
Варна (1905–1909).
Спомени и бележки за: построяването на църквата „Св. Петка“ (1906),
дейността на митрополит Климент (1919).
Брошури, преведени от руски език: „За възпитанието на децата в дух
на вярата и благочестието“ (1901), „Избиране на жених и невеста“ (1902),
„За възпитанието на жената в духа на вярата и християнското благочестие“
(1922).
Писма и пощенски картички от: духовни лица по църковни въпроси
(1895–1910); книгоиздатели и книгоразпространители на църковна и светска
литература (1891–1900); сина му по църковни и лични въпроси (1901–1938).
Снимки: портретна (1937), със семейството (1937).
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Беседа от Сливенския митрополит Серафим за духовните ценности на
източното православие (1875).
Спомен на Давид Тулешков за арестуването и заточението на митропо
лит Климент (1909).
Паметен лист за митрополит Климент по случай 100-годишнината от
рождението му (1941).
ПЕЙКОВА, ТЕОДОРА СТАНЕВА (1892–1979)
Ф. 760К, 1 оп., 17 а.е., 0,1 л.м., 1936–1975 г.
Родена на 29 юни 1892 г. в Бургас. Завършва пиано във Виенската консерватория. От 1918 г. живее в София и се занимава с литературна дейност. Редактор на сп. „Икономия и домакинство“, в-к „Литературен свят“, „Женски
свят“, „Детски вестник“, „Ева“, библиотека „Избрани съчинения“. През 1949 г.
се установява във Варна. Умира през 1979 г.

Автобиография (1975).
Стихотворения и разкази (б.д.).
Статии и репортажи за Никола Вапцаров (1936–1967).
Спомени за: проф. д-р Асен Златаров, срещите ѝ с Йордан Йовков, Ни
кола Вапцаров и Теодор Траянов (1967).
ПОПОВ, СТЕФАН ТОДОРОВ (1869–1938)
Ф. 776К, 1 оп., 40 а.е., 0,15 л.м., 1872–1980 г.
Роден на 19 май 1869 г. в Свищов. Учи в Априловската гимназия в Габрово
и завършва медицина в Монпелие (Франция). През 1894 г. специализира в Париж
и Виена. Работи като лекар в Свищов и Русе. През 1898 г. се установява във Варна. Занимава се с научна работа в областта на гинекологията и лечението на
кожно-венерическите болести. За особени заслуги в областта на медицината
през 1929 г. е удостоен с отличие „Кавалер на ордена Академическа палма“ на
Френската република. Умира на 21 май 1938 г. във Варна.

Биографични бележки от сина му Стефан Попов (1970).
Свидетелства и диплом за образование (1886–1894), удостоверения за
специализации (1900–1903).
Удостоверения и уведомителни писма за присъдени награди (1894,
1896–1897, 1929).
Статии с отзиви за лекарската и обществената му дейност (1938–1980),
изследването „Детето от минутата на раждането до отбиването“ (1903), бе
лежки за лекуването на сифилис (1911).
Монография на д-р Попов „Курортна Варна“ (1925).
260

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

Копирна книга с лична и служебна кореспонденция (1905–1914).
Снимки на Стефан Попов в лекарския му кабинет (1925).
Копирна тетрадка на хаджи Никола Иванов Попов (1872–1878).
СЕМЕЕН ФОНД ПОПОВИ (1898–?)
Ф. 761К, 1 оп., 36 а.е., 0,1 л.м., 1904–1979 г.
ПОПОВ, ВАСИЛ (1898–?)
Роден на 9 дек. 1898 г. в Силистра. Завършва тригодишен курс по музика при
проф. Добри Христов в Музикалната академия – София. Като учител по музика
работи в Провадия и Варна. Основател на детски хор „Родна песен“ в Провадия.
От 1932 г. е ръководител и диригент на хор „Морски звуци“ – Варна.

„Пламенен деятел на хоровата култура във Варна“ – статия на М. Гочев
за 35 г. творческа дейност на В. Попов (1954) и приветствие от Георги Робев
по повод 80 г. от рождението на В. Попов (1979).
Текстове на песни за хорово изпълнение (1949–1951).
Снимки със: съученици и студенти (1915, 1924), учители от Провадия и
Варна (1928–1938), хористи в църковния хор при храм „Св. Петка“ – Варна
(б.д.), диригента на флотската музика във Варна (1950); от сцени, афиш и
програми от концерти, изнесени под диригентството на Васил Попов (1930–
1940).
ПОПОВА, ЗИНА (1902–?)
Родена на 27 дек. 1902 г. във Варна. Съпруга на Васил Попов. Участва в детската музикална китка на Димо Бойчев – Варна, хора на композитора Георги
Атанасов, в детски хор „Родна песен“ – Провадия. През 1932 г. се установява във
Варна и продължава да се занимава с хорово изпълнителско изкуство. Участва в
драматични състави и пее в църковния, учителския, пощенския, моряшкия и в хор
„Морски звуци“.

Автобиографични бележки (1958).
Членска карта от Съюза на българските драматични и оперни артисти
(1925).
Спомен за хор „Морски звуци“ (1972).
Програми, афиш и снимка от участие в драматични спектакли (1926–
1936).
Снимки: портретна (1925), с родителите ѝ (1904), хористи (1935–1964) и
приятели (1925–1926), с хористи по време на концерти (1938–1950).
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РАДОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВ (1844–1912)
Ф. 76К, 2 оп., 174 а.е., 0,3 л.м., 1861–1935 г.
Роден на 16 юли 1844 г. в Нови Пазар. Учи в Шумен при Добри Войников
и Илия Р. Блъсков. Учителства в Нови Пазар (1861–1862, 1864–1876). Участва
като делегат в първия Епархиален събор в Шумен (1873) и в първия учителски
събор (1873). През 1876 г. е ръкоположен за свещеник и изпратен на служба в
Провадия. По време на Временното руско управеление е избран за председател на
Провадийския окръжен съвет. Народен представител във ІІ ВНС и ІІ и ІV ОНС.
През 1889 г. получава титлата „иконом“. От 1894 г. е протосингел на Варненска и Преславска митрополия. Инициатор е за основаването на свещеническото
братство „Св. Борис“. Автор на статии и мемоарни книги за събитията от обществено-политическия живот и Освобождението на Провадия. Умира на 14
май 1912 г. във Варна.

Биографични записки за иконом Иван Радов и неговия род (1861, 1878).
Дневници и записки с данни за лични преживявания и от общественополитически и религиозни събития (1864–1910); спомени за посрещането на
княз Фердинанд в Провадия (1888).
Спомени за него (1904–1935).
Грамота за награждаване с Народен орден „За гражданска заслуга“
(1896).
Поздравителни писма и телеграми по повод 40-годишната му учителска
и църковна дейност (1904).
Слова и проповеди (1866–1878).
Протоколи от заседания на първия Епархиален събор в Шумен (1873).
Преписки с: митрополит Симеон по църковни и обществено-политичес
ки въпроси (1872–1899); училищни и църковни настоятелства (1875–1884)
по просветни и църковни въпроси; председателя на Археологическото дру
жество във Варна Вацлав Херменгилд Шкорпил за историята и опазването на
старините на града (1909–1912).
Писма до: Драган Цанков (1901), Андрей Ляпчев (1911), Петко Рачев
Славейков (1871–1872), Петко Каравелов (1901), Стоян Данев (1885), Лазар
Дуков (1894–1895) по обществено-политически и лични дела.
Писма от: Българския екзарх Антим І в Цариград (1874), Българския
екзарх Йосиф в Цариград (1895–1877), архимандрит Борис в Цариград
(1903–1907), свещеници и православни граждани (1877–1907), Илия Рашков
Блъсков (1870–1907), Рашко Илиев Блъсков (1879–1885), Игнатий Риски
(1881–1906) за издаването и отпечатването на книги и периодични издания,
Никола Калипетровски за размирици на турското население в Провадийския
край (1880).
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Приказ на Окръжно управление – Варна за иконописването на църквата,
построена в държавната болница (1897).
Статистически сведения за населението в Провадийска околия (1879–
1883).
РАДУЛОВ, ПАСКО ЯНКОВ (1895–?)
Ф. 805К, 1 оп., 50 а.е., 0,15 л.м., 1923–1985 г.
Роден на 18 окт. 1895 г. в с. Суворово. Завършва гимназия във Варна. Участва в ПСВ. Учителства в с. Суворово (1920–1928) и Варна (1928–1950).

Автобиографии (1948, 1973).
Грамоти и отзиви за присъдени награди (1925, 1966, 1983).
Статии и поздравителни писма по повод честване на негови годишнини
(1940–1985).
Статии по учебно-възпитателни въпроси (1936–1939).
Снимки: портретна (1976), с ученици (1923), колеги и приятели (1953).
САМСАРОВ, ГЕОРГИ ДОБРЕВ (1897–1979)
Ф. 745К, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1905–1974 г.
Роден на 22 апр. 1897 г. с. Комарево. Участва в ПСВ. През 1923 г. основава
читалище, а през 1938 г. – дружество „Трезвеност“ в родното си село. Занимава
се с художественотворческа и краеведска дейност. Автор е на монография за
историята на с. Комарево, съчинява и събира народни песни, приказки и разкази.
Умира през 1979 г. в с. Комарево.

Автобиография (1971).
Удостоверение за образование (1905).
История на с. Комарево (1970).
Разказ за Вълчан войвода и приказка за Христо Ботев (1971–1974), спо
мени и легенди (1974).
Ръкописи на събрани поговорки, гатанки и пословици от жители на
с. Комарево (1960), народни и хумористични песни (1923–1970).
Снимки на Георги Самсаров (1966–1967).
САПУНДЖИЕВА-ПОПОВА, НАТАЛИЯ АРХАНГЕЛОВА (1904–1985)
Ф. 804К, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1926–1984 г.
Родена на 27 февр. 1904 г. в с. Раковица, Видинско. Завършва медицина
в Загреб (1929). Започва работа като участъков лекар в родното си село. От
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1939 г. е акушер-гинеколог в Държавна първостепенна болница „Княгиня Мария
Луиза“ и Поликлиника „Фонд обществени осигуровки“ – Варна. Организира създаването на център по кръводаряване (1951) и разработва метод за лечение на
жени с отрицателен резус фактор и несъвместимост на кръвните групи. Умира
през 1985 г. във Варна.

Автобиография (1984).
Диплом за висше образование (1929).
Сведения за дейността ѝ като акушер-гинеколог (1984).
Записки със статистически сведения за наблюдавани бременни жени с
отрицателен резус фактор (1953–1961).
Информации за: метода на лечение на бременни жени с отрицателен
резус фактор и несъвместими кръвни групи (1973–1984), организирането и
дейността на центъра по кръводаряване (1951).
Амбулаторна книга за прегледи (1958–1959).
Снимки на: Наталия Сапунджиева (1926–1963), нейни пациентки (1957–
1976).
СЛАВЧЕВ, ЯНКО КОСТАДИНОВ (1841–1927)
Ф. 764К, 1 оп., 9 а.е., 0,03 л.м., 1872–1913 г.
Роден на 9 авг. 1841 г. в Търново в семейство на търговец. През 1865 г. се
установява във Варна и продължава търговската традиция с колониални и манифактурни стоки. Застъпник и последовател на т.нар. „новобългарска школа“,
която се бори за въвеждането на говоримия български език в училищата, църквите и литературата. На 22 ноем. 1879 г. е избран за кмет на Варна. Народен
представител във ІІ ВНС. Умира на 3 май 1927 г. във Варна.

Биографична справка (б.д.).
Заявления до Търговския съд за експорт на селскостопански стоки от
Варна до Цариград (1872–1878).
Преписки с фирми по търговски и финансови въпроси (1874).
Писма до сина му Панайот (1913) и от Панайот Славчев да съпругата му
Сийка Панайотова (1912–1913) по лични въпроси.
Слово от Панайот Славчев за битката при Одрин и края на Балканската
война (1913).
СМОЛЕНСКИ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВ (1886–1956)
Ф. 767К, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1920–1977 г.
Роден през 1886 г. в с. Солончени, Бесарабия. Завършва класическа гимназия
в Кишинев, а през 1910 г. – медицина в Новорусийския медицински университет

264

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

в Одеса. През 1920 г. започва работа във варненската Държавна първостепенна
болница „Княгиня Мария Луиза“, където обособява акушеро-гинекологично отделение. През 1927 г. организира създаването на клиника „Майчин дом“. Автор е
на публикации и научни разработки в областта на хирургията и гинекологията.
Умира през 1956 г. във Варна.

Заповеди за назначаване на работа (1920–1930).
Спомен на д-р Елена Калъфа за съвместната им лекарска практика
(1977).
Статии: с научни разработки в областта на хирургията и гинекологията
(1930–1948), за създаването и отчети за дейността на клиника „Майчин дом“
(1927–1936).
Брошура „Практически съвети по хигиената през време на бременност
та“ (1929).
Снимки с колеги (1929–1945).
Албум със снимки на пациенти (1925–1939).
СОКАЧЕВ, ИВАН АНГЕЛОВ (1887–1948)
Ф. 735К, 1 оп., 82 а.е., 0,21 л.м., 1912–1976 г.
Роден на 21 ноем. 1887 г. във Враца. Завършва военно училище (1908). Участва в Балканските войни. Установява се във Варна и работи като управител на
Горско стопанство „Тича“ (1922–1932). Издател на сп. „Ловна просвета“, секретар на УС на Българската ловна организация и главен редактор на сп. „Ловец“.
Автор на статии за опазването на горите и създаването на ловни стопанства.
Умира през 1948 г. в София.

Биографична справка (1976).
Карти: лична (1937) и членска за Съюза на пенсионерите (1947).
Бойна характеристика от началника на отдел „Артилерийско снабдява
не“ при I Българска армия (1945).
Удостоверение за мобилизация (1946) и присъден орден „Александър
Невски“ (1945).
Записки за създаването на Горско стопанство „Тича“ (1922) и честване
то на 10-годишния юбилей на стопанството (1932).
Статии за опазване на горите и ловните стопанства (1930–1942).
Стихотворения (1912–1944).
Писма: до УС на ловната организация „Сокол“ по служебни (1931–
1940), до сина му Стефан Сокачев (1946–1948) и от Елин Пелин (1928) по
лични въпроси.
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СТАВРЕВ, ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ (1885–1929)
Ф. 812К, 3 оп., 111 а.е., 0,65 л.м., 1905–1995 г.
Роден на 28 дек. 1885 г. в Пловдив. Учи славянска филология в София, Загреб
и Берн. Учителства в Пловдив (1910), Сливен (1910–1911) и Варна (1911–1929).
Занимава се с литературна критика и изследва класиците на българската литература Петко Р. Славейков, Пенчо Р. Славейков, Пейо К. Яворов, Петко Ю. Тодоров, Елисавета Багряна, Стоян Загорчинов. Автор и преводач на литературнофилософски студии за живота и творчеството на Рабиндранат Тагор. Сътрудничи на сп. „Златорог“, „Листопад“, „Развигор“, „Хиперион“, пише статии по
проблеми на фолклора и театралното изкуство във Варна. Основоположник на
летните музикални тържества във Варна, чийто продължител е ММФ „Варненско лято“. Умира на 1 май 1929 г. във Варна.

Биографични бележки (1920).
Студентска книжка и свидетелства за образование (1905–1908).
Спомени за него от учениците му д-р Кирил Радев и Михаил А. Манов
(1995).
Литературоведски и езиковедски статии и студии (1912–1928).
Рецензии на литературни творби и театрални постановки на Варненския
общински театър (1914–1926).
Студии за живота и делото на Рабиндранат Тагор (1920).
Романи и повести (1912–1921).
Доклади и лекции за творчеството на Пенчо Р. Славейков, Петър Берон,
Пейо Яворов и Рабиндранат Тагор (1912–1920).
Пощенски картички и писма от: д-р Кръстю Кръстев (1912–1918), Стра
шимир Кутинчев (1923–1926), акад. Александър Теодоров-Балан (1925),
Стоян Загорчинов (1925–1927), Мара Белчева (1926–1927), Стилян Чилин
гиров (1924–1926), Владимир Василев (1926) и Кирил Шиваров (1921) по
литературни и лични въпроси.
Снимки: портретна (1927), с преподаватели и ученици (1917–1924), чле
нове на дружество „Развитие“ (1923).
Библиография на печатните издания на Васил Ставрев (1995).
СТАНЧЕВ, БОЯН ТОДОРОВ (1885–1950)
Ф. 762К, 1 оп., 110 а.е., 1 л.м., 1906–1949 г.
Роден на 4 юли 1885 г. в Русе. Завършва Военно училище (1908). Участва в
Балканските и ПСВ. През 1926 г. се установява във Варна. Редактор на в-к „Черноморска камбана“ (1926), „Славянин“ (1930–1931) и „Черно море“. Секретар на
Съюза на журналистите във Варна. Умира през 1950 г. във Варна.
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Характеристики на Боян Станчев (1917, 1919).
Свидетелства, служебни бележки и удостоверения за военната му служ
ба (1918–1931).
Дневници за военните действия в ПСВ на І рота на 17-ти пехотен Дорос
толски полк (1915–1916) и военните действия в края на войната (1917–1918).
Оперативни карти, планове, скици и чертежи на военни действия от ПСВ
(1915–1918).
Разработки за оперативно-тактическите задачи при провеждането на
учения (1936).
Авторска монография „Прояви на недоволства и бунтове във войската“
(1912–1918).
Превод от руски на Боян Станчев на „Руско-японската война 1904–
1905“ (1910).
Статии по общественозначими и военни теми (1929–1949).
Снимки: портретна (1943), от участието му в Балканските и ПСВ (1914–
1918), с журналисти (1924–1936).
Зрелостно свидетелство на съпругата му Мария Хаджиева (1906).
РОДОВ ФОНД СТРАШИМИРОВИ (1872–1937)
Ф. 771К, 1 оп., 16 а.е., 0,1 л.м., 1892–1940 г.
СТРАШИМИРОВ, АНТОН ТОДОРОВ (1872–1937)
Роден на 15 юни 1872 г. във Варна. Брат на Димитър и Тодор Страшимирови.
Учи в Разград и в Земеделското училище в с. Садово. След завършване на средно
образование учи география в Швейцария (1896–1898) и слуша лекции по психология
и литература. Учителства във Варненско и Бургаско. Участва в македонското
освободително движение. Член на Радикалдемократическата партия. Развива
активна дейност в защита на жертвите на „белия терор“. Народен представител в ХІІ, ХV и ХХІІ ОНС. Журналист и публицист, автор на романа „Хоро“, драми, статии и рецензии по театрални въпроси. Умира на 7 дек. 1937 г. във Виена.

Статии по повод 40-годишнината му (1931).
Абонаментна карта за градския транспорт (1936).
Писма до: читалището в Провадия за уреждане на беседи (1926), пле
менника му Димитър Страшимиров по лични въпроси (1892–1893).
СТРАШИМИРОВ, ТОДОР ТОДОРОВ (1880–1925)
Роден на 28 февр. 1880 г. във Варна. Брат на Антон и Димитър Страшимирови. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Член на БРСДП от 1903 г.
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Участва в подготовката на Септемврийското въстание 1923 г. Избран за народен представител в ХХІ ОНС. Издава сборник с разкази. Убит в центъра на
София на 17 февр. 1925 г.

Некролози от семейството му и бюрото на ХХІ ОНС (1925).
Статия „Как е извършено убийството“ (1925).
Писмо до съпругата му Сийка Страшимирова по лични въпроси (1924).
Снимки на: Тодор Страшимиров по време на излет в м. „Карантината“
край Варна (1918–1919), близките пред гроба му (1925–1926), брат му Дими
тър Страшимиров (1940).
ТЕЛБИЗОВ, КАРОЛ ИВАНОВ (1915–1994)
Ф. 815К, 1 оп., 102 а.е., 0,6 л.м., 1929–1990 г.
Роден на 10 апр. 1915 г. в с. Стар Бешенов, Банат (Румъния). Средно образование получава в Тимишоара, а през 1938 г. завършва Юридическия факултет
на университета в Клуж с диплом за „лисансие по правни и държавни науки“.
През 1942 г. защитава докторска дисертация към СУ „Св. Климент Охридски“.
От 1944 до 1981 г. е преподавател във Варненския икономически университет.
Занимава се с научна работа в областта на юридическите науки и историята
на банатските и трансилванските българи. Публикува в български, румънски и
унгарски научни сборници и списания. Умира на 2 авг. 1994 г. във Варна.

Автобиография (1969).
Диплом и свидетелства за образование (1934–1946); грамоти (1983–
1985).
Поздравителни писма и статия по повод 60 и 70-годишнината му (1975,
1985).
Очерци и статии за: българското просветно дело в Банат (1950), исто
рията на българските дипломати (1970) и дипломатическата дейност на Юли
Метежаник (1975), произхода на езика „красовени“ (1977), на исторически
теми (б.д.).
Рецензии на юридически и исторически изследвания (1959–1983).
Преписка с Мария Холбан за издаване монографията на К. Телбизов
„Хроника на франциските българо-румънски провинции 1763 г.“ (1966–
1973).
Писма от: Христо Вакарелски (1959–1969), Петър Дерменджиев (1957–
1961), Петър Монев (1962–1985), Андрей Ливиу (1982–1984), Тома Писнар
(1973–1973), Йоан Ранков (1954–1981) за произхода на банатските българи.
Учебни програми и въпросници за дисциплината „Основи на държавата
и правото“ (1980–1981), афиши за лекции (1957–1964).
268

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА (до 1944 г.)

Снимки: портретни (1929–1985), с колеги (1947–1965).
Алманах на Икономически университет – Варна и програми за чества
ния на годишнини (1981–1990).
Броеве на в-к „Банатски български гласник“ (1935–1936).
ТОДОРОВА, ЦВЕТАНА ГАВРАИЛОВА (1903–1985)
Ф. 782К, 1 оп., 21 а.е., 0,05 л.м., 1903–1983 г.
Родена на 11 апр. 1903 г. във Варна. Завършва Варненската девическа гимназия „Мария Луиза“. През 1925 г. получава свидетелство от МНП за учителска
правоспособност. Учителства в ОУ „Климент Охридски“ (1929–1950) и Педагогическото училище (1950–1958) във Варна. Умира през 1985 г. във Варна.

Кръщелно свидетелство (1903).
Удостоверения и свидетелства за образование (1909–1925); грамоти
(1964–1977).
Спомен за семейството и преподавателската ѝ практика (1972).
Снимки: портретни (1921, 1980), със семейството, колеги и ученици
(1926–1957).
Брошура по повод 90 г. от основаването на ОУ „Климент Охридски“ –
Варна (1983).
ХАДЖИДИНЧОВ, ОТОН ИВАНОВ (1850–1934)
Ф. 77К, 1 оп., 37 а.е., 0,2 л.м., 1878–1942 г.
Роден на 26 март 1850 г. в Пловдив. Завършва гръцко училище и работи
като часовникар в Асеновград и Пазарджик. Участва в българското националнореволюционно движение. Избран за ръководител на комитетската тайна полиция. Участва в Априлското въстание, осъден на заточение. След сключване на
Санстефанския мирен договор е освободен и заема различни административни
длъжности в Пещера и Пазарджик. Участва в подготовката на Съединението.
Преследван и уволнен от работа, установява се във Варна и се занимава с часов
никарство. Умира на 3 дек. 1934 г. във Варна.

Свидетелства и благодарствени писма от кмета на Пещера (1879–1895).
Свидетелства от членове на Пловдивския революционен комитет за
участието му в Априлското въстание и Съединението, съставени за пенси
онирането му като поборник (1878–1898).
Писма и молби от Отон Иванов до окръжния началник за освобождава
нето му от длъжност (1878), до редакциите на в-к „Отзив“, „Юнак“, „Побор
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ник“, „Опълченец“ с протест за неточности в публикуваната му биография
(1898).
Преписки със: Захари Стоянов с бележки за участието му в Априлското
въстание (1883–1886); Стоян Заимов за пловдивските революционни съби
тия (1888–1900); д-р Димитър Т. Страшимиров за дейността на Георги Бен
ковски и Панайот Волов (1903–1904); Христо Шипков за дейността на ре
волюционните комитети и подготовката на въстанието в Асеновград (1912);
Георги Илчев за събитията по време на Съединението в Панагюрище (1886).
Писмо от Григор Христов в Пловдив с приложени записки за Априлското
въстание (1896).
Спомени и публикации в периодичния печат за участието му в Април
ското въстание (1898, 1933, 1942).
ХРИСТОВ, ДОБРИ (Добри Христов Иванов) (1875–1941)
Ф. 792К, 1 оп., 12 а.е., 0,03 л.м., 1904–1939 г.
Роден на 14 дек. 1875 г. във Варна. От 1900 до 1903 г. учи музика в Прага при
Антонин Дворжак. Завръща се във Варна и работи като учител в Мъжката гимназия „Фердинанд І“, същевременно ръководи Музикално дружество „Гусла“ и
основава тамбурашки оркестър. Композира хорови и солови песни и симфонични
разработки на народни мелодии, сред които: „Пусти моми жеравненки“, „Слана
падна“, „Ръченица“, „Ганкина майка“, „Дафино вино“, „Леле, моме“, “Хайдушка
песен“, „Девойче“. Автор е на около 400 песни за деца. Работи в областта на
теоретическото обосноваване на метро-ритмическите и ладово-мелодическите
особености на българската народна песен. Член на БАН от 1929. Умира на 23 ян.
1941 г.

Партитури на български народни песни (1904).
Писма до Йордан Тодоров по творчески и лични въпроси (1912–1930).
Снимки с дъщеря му Лиляна и сина Любен (1905–1939).
ХРИСТОВ, ТАШКО КОСТОВ (1879–1975)
Ф. 793К, 1 оп., 37 а.е., 0,15 л.м., 1879–1976 г.
Роден на 25 окт. 1879 г. в с. Върбени, Егейска Македония. Установява се във
Варна през 1898 г. и се занимава със зеленчукопроизводство. Участва в Илинденско-Преображенското въстание, Балканските и ПСВ. Учредител на Македонобългарско културно братство (1919) във Варна. Участва в дейността на Македоно-одринското опълченско дружество. Умира на 7 февр. 1975 г. във Варна.

Кръщелно свидетелство (1879).
Биография (1968).
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Членски карти (1921–1968).
Грамоти, удостоверения и писма за присъдени награди (1913–1976).
Нотариални актове, договори и молби за уреждане на имуществено-сто
пански въпроси (1922–1967).
Квитанции за изплатен членски внос на Македоно-одринското опълчен
ско дружество (1923–1968).
Снимки: в Цариград (1897), в четническа униформа (1916), с участници
в Илинденско-Преображенското въстание (1903) и Балканската война (1912–
1913), с членове на дружество „Илинден“ (1941–1961), с опълченци (1973).
Учредителен протокол на Македоно-българското културно братство
(1919).
ХЪРВАТОВ, МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ (1905–1980)
Ф. 758К, 1 оп., 33 а.е., 0,1 л.м., 1922–1975 г.
Роден на 2 февр. 1905 г. в с. Янковец (Македония). През 1923 г. се установява
във Варна. Работи като майстор – шивач, управител на магазин и в Корабостроителен завод „Георги Димитров“. Член на Младежкото революционно дружество „Гоце Делчев“. Умира през 1980 г. във Варна.

Автобиография (1974).
Свидетелство за завършени курсове по шивачество (1932).
Писма от Коста Ламбрев по лични въпроси (1960–1975).
Преписка с Института за рационализации – София за негови предложе
ния (1962–1963).
Спомени за родното му село (1922), статия и спомен за дейността му в
Младежкото революционно дружество „Гоце Делчев“ (1932, 1975).
Снимки: портретни (1968, 1969), от курса по шивачество (1924), с чле
нове на Младежкото революционно дружество „Гоце Делчев“ (1932–1934).
Броеве на в-к „Независима Македония“ (1925), „Илинден“ (1925–1926),
„Македония“ (1927–1932), „Македонско единство“ (1932), „Македонска
правда“ (1934).
ЦЕРОВ, ИВАН ПОП ПАНАЙОТОВ (1857–1938)
Ф. 773К, 2 оп., 30 а.е., 0,1 л.м., 1877–1964 г.
Роден през 1857 г. в с. Церова кория, Търновско. Завършва богословско училище в Лясковския манастир. През 1888 г. се установява във Варна и преподава
български език в мъжката и девическата гимназии. От 1909 до 1912 г. е кмет
на Варна и продължава дейността по изграждането на водоснабдяването, канализацията и електрификацията на града. Осигурява средства за строеж на
квартални хали, училища и през 1912 г. полага основния камък на днешната теат
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рална сграда. Автор на многобройни статии, спомени и летописи за историята
на града. Съставител на църковнославянски речник, издава „Христоматия по
българска литература“ за средните училища. Умира на 17 ян. 1938 г. във Варна.

Свидетелство за завършено богословско училище (1877).
Актове за приемане и напускане на кметската длъжност (1909–1912).
Статии по повод 80-годишния му юбилей (1937); слова по повод различ
ни събития и чествания (1909–1933); беседа за развитието на благотворител
ното дело във Варна (б.д.); рецензия „Ръководство по словесността“ (1889).
Писма от: Руското императорско вицеконсулство за честване на годиш
нина от Освобождението (1911); училища и училищни настоятелства с бла
годарности за оказана материална помощ (1927–1931).
Писмо от Висшия педагогически институт – Търново до Мария Церо
ва – съпруга, с благодарности за дарения църковнославянски речник (1964).
Бюлетин на Варненското градско общинско управление (1912).
Портретна снимка (б.д.).
Некролог от дружествения редакционен комитет на в-к „Варненски ко
реняк“ (1938).
ЧЕРНЕВ, ИВАН (1895–1974)
Ф. 763К, 1 оп., 49 а.е., 0,4 л.м., 1908–1934 г.
Роден през 1895 г. във Варна. Учи архитектура в Грац (Австрия). Участва
в ПСВ. Заема длъжности в местната администрация, народен представител в
ХХІ ОНС. Умира на 17 ян. 1974 г. във Варна.

Доклади, становища и предложения за изменения и допълнения на за
кони в областта на: финансите (1924–1927), търговията и народното здраве
(1925–1927), железниците, пощите и телеграфите (1924–1927), земеделието
и държавните имоти (1924–1927).
Молби с предложения до НС за оказване помощ на учители, духовни
лица, поборници – опълченци и пострадали от войните (1925–1934).
Устави и отчети за дейността на дружества и варненски кооперации
(1925–1926).
Отчет за дейността на БЧК – клон Варна (1908–1925).
Апел в защита на Първата българска стъкларска фабрика – Гебедже (Бе
лослав) (1926).
Бюджетни сметки с разходите на МЗДИ (1925–1927), МВРИ (1925–
1928), МНП (1925–1927).
Молба от родителите и съпругата на поета Гео Милев до ХХІ ОНС за
неговото издирване (1925).
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ХІІ. КОЛЕКЦИИ
КОЛЕКЦИЯ „РЕГИСТРИ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СЕЛИЩАТА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ“
Ф. 853К, 3 оп., 1414 а.е., 31,7 л.м., 1893–1948 г.
Регистри за раждания, женитби и умирания във Варна и региона (1893–
1900, 1909–1948).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ – ВАРНА“
Ф. 823К, 1 оп., 41 а.е., 0,06 л.м., 1885–1932 г.
Колекцията включва документи от създаването и дейността на Либералната, Народнолибералната, Националлибералната и Младолибералната партия,
както и на техните организационни структури на територията на Варна.

Окръжни на Централното либерално бюро до провинциалните либерал
ни бюра за сливането на цанковисти и консерватори (1885); за целите и про
грамата на партията (1886).
Предизборни възвания, призиви и обръщения за избор на народни пред
ставители (1906, 1908, 1911, 1919, 1923, 1932), окръжни (1908, 1912) и об
щински (1905, 1919, 1921, 1926, 1929, 1932) съветници.
Избирателни бюлетини на: Либералната (1909), Народнолиберална пар
тия (1919).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ ОТ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ“
Ф. 816К, 2 оп., 92 а.е., 0,36 л.м., 1901–1947 г. Вж. и Ф. 30
Устави на БЗНС (1907, 1920, 1921).
Окръжно на ПП на БЗНС до околийските земеделски служби в страната
за участие на земеделци като доброволци в армията (1921).
Протоколи от общи събрания на Околийското настоятелство на БЗНС –
Варна (1923).
Резолюция на Върховния съюзен съвет на БЗНС за състоянието на
структурите на съюза в страната (1947).
Реч на министър-председателя Александър Стамболийски на заседание
на НС по законопроекта за увеличение размера на държавните земи (1920).
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Предизборни позиви за избор на ВНС (1946) и народни представители
(1926, 1929, 1932, 1937).
Избирателни бюлетини на БЗНС (1919, 1923).
Страници от в. „Земеделска борба“ (1901, 1918).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА РЕВОЛЮЦИОННОТО И
КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 806К, 1 оп., 131 а.е., 1,2 л.м., 1906–1954 г.
Колекцията включва документи на БРСДП (т.с.), БКП, РП, Трудовия блок,
БРСДП (ш.с.), младежкото и синдикалното движение във Варненски окръг.

Протокол от събрание на група при Трудовия комитет във Варна за об
разуване на легална РП (1927).
Отчети на: Варненското работническо младежко дружество (1928), Вар
ненската комунистическа организация (т.с.) (1919, 1921) за дейността.
Резолюции на партийния съвет на БКП за положението в страната след
9 юни 1923 г. (1923).
Инструкции за приемане на младежи за членове на БКМС (1925).
Кандидатска листа и платформа на Работническата социалдемократичес
ка организация (об.) във Варна за предстоящите избори за общински съвет
ници и училищни настоятели (1912); на Трудовия блок – Варна (1929).
Апели на ЦК на Демократичния младежки съюз към българската младеж
за масовото ѝ участие в антифашистката борба за установяване на народно
демократична власт (1942); на ЦК на РП и ЦК на БЗНС към работниците и
селяните за образуване на единен антифашистки фронт (1935).
Писма и указания на ОК на БКП – Варна до партийната организация във
Варненския затвор (1935).
Предизборни позиви, призиви и апели (1913, 1919, 1921–1923, 1929).
Изборни бюлетини на БРСДП (т.с.) (1914, 1919); БКП (1919, 1923) и
Трудовия блок (1929).
Скица на сградата на първото партийно клубно помещение на БРСДП
(т.с.) (1906–1908).
Квитанции за платен членски внос към БКП – Варна (1919, 1921).
Членки карти на БКП (т.с.) (1919, 1923).
Сведение за партийна принадлежност на Ганчо Петков (1954).
Брошура от общинската група на тесните социалисти „Скандали из де
лата на Варненския градски общински съвет“ (1915).
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КОЛЕКЦИЯ „УСТАВИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ
ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 786К, 3 оп., 112 а.е., 0,25 л.м., 1876–1955 г.
Устави на: обществено-политически организации от Варна (1895–
1948); професионални организации от Варна (1895–1947), Пловдив (1927),
с. Новградец (Суворово) (1935); дружества в областта на хранително-вку
совата промишленост от Варна (1894–1947); кооперации от Варна (1917–
1946), с. Гебедже (Белослав) (1945–1947); търговско параходно (1876–1936)
и корабоплавателно (1926) дружества; дружества в областта на финансовото,
застрахователното и спестовно дело от Варна (1892–1949), Провадия (1912);
културно-просветни и благотворителни дружества от Варна (1897–1955),
Свищов (1930), Пловдив (1938), Провадия (1941); спортни дружества от
Варна (1895–1945); религиозни организации от Варна (1924–1947).
КОЛЕКЦИЯ „ПОЗИВИ НА МЕСТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ – ВАРНА“
Ф. 98К, 1 оп., 48 а.е., 0,2 л.м., 1906–1944 г.
Позиви на: БРСДП (т.с.) (1914); Българския национален фронт (1944);
Варненския антивоенен комитет (1931); Варненския окръжен учителски обе
динителен комитет (1929); Демократически сговор – Варна (1923, 1926, 1929,
1931, 1932); Комунистически младежки съюз – Варна (1919); Комунистичес
ки професионални секции – Варна (1921, 1922); Културно-просветно ико
номическо дружество „Варненски кореняк“ (1929, 1931); Младежки нацио
нален легион – Варна (1931, 1941); Младежко социалистическо дружество
„Георги Плеханов“ – Варна (1932); Народен блок – Варна (1931); Националлиберална партия (об.) – Варна (1931); Национална задруга фашисти – Варна
(1928, 1934); ОК на БКП (т.с.) (1921–1923); „Позив за съчувствие и помощ“
от стачната комисия на българските железничари (1906); Студентска земе
делска група „Д-р Райко Даскалов“ (1933); ЦК и ОК на РП (1927, 1928, 1932,
1941).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ
И СТОПАНСКИ ЖИВОТ НА ВАРНА“
Ф. 827К, 1 оп., 140 а.е., 0,5 л.м., 1878–1943 г.
Заповед на Павел Павлович Баумгартен за въвеждането на гражданско
управление в града и назначаването на градски и окръжни съветници (1878).
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Писмо от градските първенци до извънредния руски посланик в София с
благодарност към император Александър ІІІ за оказаната помощ при консти
туирането на Княжество България (1883).
Предизборни апели, покани и обръщения от политически партии и об
ществени организации до варненци за участие в общински и национални
избори (1878, 1884, 1896, 1899, 1905, 1921, 1923, 1926–1927, 1929, 1932,
1937–1939).
Списък на народните представители във ВНС през пролетта на 1893 г.
(1893).
Таблици на избраните кандидати в общинските избори (1896, 1899,
1901–1902, 1904–1905).
Афиши с призиви на арменските организации в града за участие в про
тестни демонстрации срещу арменския геноцид (1934).
Историческа справка за създаването и развитието на пощенското дело
във Варна от Кримската война до края на ХІХ в. (б.д.).
Устав на Общоградския комитет за стопанско, културно и социално из
дигане на Варна (б.д.).
Писма от Общоградския комитет за стопанско, културно и социално из
дигане на Варна до правителството и местното партийното бюро на Демокра
тическата партия за подкрепа и съдействие на стопанското издигане на града
(1925–1926).
Общинско обявление за уреждане на І изложба на цветя в Морската гра
дина (1919).
Писмо от Варненската окръжна постоянна комисия до Христо Мирски с
покана да участва в Първата окръжна занаятчийска изложба (1925).
Покани от Варненското градско общинско управление за откриване и
освещаване на новопостроените морски бани (1926, 1928), рибарското тър
жище (1932), сградата на Данъчното управление (1936), градската кланица и
моста над канала (1939).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ НА СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА
ПРИ ВТУ – ВАРНА“
Ф. 843К, 1 оп., 55 а.е., 0,15 л.м., 1931–1943 г.
Документи на студентски дружества и столове, функционирали при ВТУ –
Варна, както следва: Студентско дружество „Христо Ботев“ (1921–1941);
Студентско дружество „Стопанска мисъл“ (1939–1941); Варненска градска
студентска корпорация „Хан Исперих“ (?–1941); Пловдивска областна студентска корпорация „Иван Вазов“ (1939–1941); Бургаска студентска корпорация
„Черноморие“ (1938–1941); Русенска студентска корпорация „Приста“ (1937–
1941); Плевенска студентска корпорация „Генерал Скобелев“ (1938–1941);
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Студентска народна корпорация „Ивайло“ (1938–1941); Тракийско студентско
дружество „Коста Георгиев“ (1933–1941); Македонско студентско дружество
(1923–1941); Студентско неутрално въздържателно дружество „Фар“ (1931–
1941); Студентска академическа секция при българо-югославското дружество –
Варна (1935–1941); Студентски стол „Бранник“ – основан 1941 г.; Студентски
стол „Беден студент“; Студентски стол „Съгласие“.

Изложение на Академичния съвет на ВТУ за броя и структурата на сту
дентските дружества (1941).
Устави на: Студентско дружество „Христо Ботев“ (б.д.), Студентско
дружество „Стопанска мисъл“ (1939), Варненска градска студентска кор
порация „Хан Исперих“ (б.д.), Пловдивска областна студентска корпорация
„Иван Вазов“ (б.д.), Бургаска студентска корпорация „Черноморие“ (1938),
Русенска студентска корпорация „Приста“ (1937), Студентска народна кор
порация „Ивайло“ (1937), Тракийско студентско дружество „Коста Георги
ев“ (1935), Македонско студентско дружество (1933), Студентско неутрално
въздържателно дружество „Фар“ (1931), Студентски стол „Бранник“ (б.д.).
Учредителни протоколи на: Студентско дружество „Стопанска мисъл“
(1939), Русенска студентска корпорация „Приста“ (1937), Студентска народ
на корпорация „Ивайло“ (1937).
Списъци на управителните тела и членовете на: Студентско дружество
„Христо Ботев“ (1941), Студентско дружество „Стопанска мисъл“ (1939),
Варненска градска студентска корпорация „Хан Исперих“ (б.д.), Пловдивска
областна студентска корпорация „Иван Вазов“ (б.д.), Бургаска студентска
корпорация „Черноморие“ (1938), Русенска студентска корпорация „Приста“
(1939), Плевенска студентска корпорация „Генерал Скобелев“ (1939), Маке
донско студентско дружество (1939–1940), Студентски стол „Беден студент“
(1940), Студентски стол „Съгласие“ (1940).
Организационен правилник на Студентска академическа секция при
българо-югославското дружество (1936).
Описание на дейността на Студентско дружество „Христо Ботев“ (1942).
Изложения по обединяване на дружествата на: Студентско дружество
„Христо Ботев“ (1940), Студентски стол „Беден студент“ (б.д.).
Доклад за дейността на Студентско дружество „Стопанска мисъл“
(1941).
Статии в печата за закриване на дружествата (1941).
Кореспонденция по основаване на студентски столове (1941–1942).
Обяви за честване на национални празници (1941–1943).
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КОЛЕКЦИЯ „СНИМКИ НА СТАРА ВАРНА“
Ф. 711К, 1 оп., 123 а.е., 0,5 л.м., 1828–1944 г. Вж. и Ф. 640
Панорамни изгледи на Варна (1870–1910).
Снимки на: улици и булеварди (1895–1935); обществени и администра
тивни сгради [1890–1932]; хотели [1925–1935]; частни вили [1930–1944];
ресторанти (1912–1935); Пристанище – Варна (1900–1938); местностите:
Св. св. Константин и Елена [1883–1940], Карантината (1908–1910), Узун
кум (Златни пясъци) (1934–1939), Дикилиташ (Побити камъни) (1918–1920);
репродукции на картини: „Обсадата на Варна“ [1828], „Панорамен изглед“
(1870).
Изгледи и снимки от: Морската градина във Варна [1890–1940]; цен
тралния плаж на Варна, старите и новопостроените морски бани (1890–1938).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТНИТЕ МУЗИКАЛНИ
ТЪРЖЕСТВА ВЪВ ВАРНА“
Ф. 813К, 1 оп., 52 а.е., 0,2 л.м., 1926–1939 г. Вж. и Ф. 1520
Програми от: откриване на първите Летни музикални тържества във
Варна (1926–1930, 1939); симфонични концерти (1930).
Снимки на организатори и участници (1926–1939).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА
МУЗИКАЛНОТО МИНАЛО НА ВАРНА“
Ф. 825К, 1 оп., 53 а.е., 0,18 л.м., 1883–1978 г.
Колекцията съдържа документи на симфонични оркестри, хорови състави и
варненски музикални дейци.

Програми и дипляни за симфонични, камерни оркестри и инструментал
ни изпълнители (1912–1919); професионални хорови състави (1932–1970).
Снимки на симфонични оркестри (1915, 1928, 1930, 1933–1950); хорови
състави (1932–1970); музикални дейци от концерти (1883, 1905–1950).
Доклад на Съюза на българските композитори – варненска секция за
дейността (1959–1978).
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КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВАРНА“
Ф. 845К, 1 оп., 49 а.е., 0,4 л.м., 1910–1952 г.
Окръжни писма от БТС до туристическите дружества по организацион
ни и финансови въпроси (1944–1945).
Протоколни книги на Спортно туристическо дружество „Река Камчия“
(1922–1924), „Развитие“ (1932–1942), „Родни Балкани“ (1934–1947) и „Дев
ненски извори“ (1925–1928, 1936–1945, 1941–1947).
Книга с впечатления на туристи, посетили хижа „Девненски извори“
край Варна (1949–1952).
Снимки от спортни прояви във Варна (1910–1947).
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СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Ф. 52К – ПОЗЕМЛЕНА ДИРЕКЦИЯ – ШУМЕН
Ф. 121К – АД „КОМИСИОНАРИЯ“ – СОФИЯ
Ф. 205К – ПЕЧАТАРО-КНИГОВЕЗНА КООПЕРАЦИЯ „ГЕОРГИ ДИ
МИТРОВ“ – ВАРНА
Ф. 450К – СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН“ – ПРОВАДИЯ
Ф. 695К – ГРУПОВ ФОНД „КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ ОТ Вар
ненски окръг“
Ф. 710К – ВСЕБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ВАРНА
Ф. 721К – УЧИЛИЩЕ ЗА СЛЕПИ ДЕЦА „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ –
ВАРНА
Ф. 756К – ДЮЛГЕРОВ, КИРИЛ МИХАЙЛОВ (?–?)
Ф. 780К – КОЛЕКЦИЯ „ПЕНСИОННИ ДЕЛА“ – ВАРНА
Ф. 784К – КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ НА ТЪРГОВСКИ ФИРМИ
ОТ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 798К – ВАСИЛЕВ, ВАСИЛ ПОПСТОЯНОВ (1905–?)
Ф. 819К – КОЛЕКЦИЯ „ПОЗИВИ И МАНИФЕСТИ НА МЕСТНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАРОДНИЯ БЛОК – ВАРНА“
Ф. 820К – МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ
БЛОК – ВАРНА
Ф. 831К – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИОНИ –
ВАРНА
Ф. 852К – ОКРЪЖЕН СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ
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СПИСЪК НА УПОТРЕБЕНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
авг. – август
АД – Акционерно дружество
а.е. – архивна единица
акад. – академик
апр. – април
арх. – архитект
БАД – Безименно акционерно дружество
БАН – Българска академия на науките
ББИ – Български библиографски институт
ББК – Банка Български кредит
б.д. – без дата
БДЖ – Български държавни железници
БЖС – Български женски съюз
БЗБ – Българска земеделска банка
БЗКБ – Българска земеделска и кооперативна банка
БЗНС – Български земеделски народен съюз
БИАД – Българско инженеро-архитектно дружество
БКП – Българска комунистическа партия
БЛС – Български лекарски съюз
БНБ – Българска народна банка
БНМС – Български народен морски сговор
БПЦ – Българска православна църква
бр. – брой
БРК – Български революционен комитет
БРП – Българска работническа партия
БРС – Български работнически съюз
БРСДП – Българска работническа социалдемократическа партия
БРЦК – Български революционен централен комитет
БТБ – Българска търговска банка
БТПД – Българско търговско параходно дружество
БТС – Български туристически съюз
БЦКБ – Българска централна кооперативна банка
БЧК – Български червен кръст
в. – век
Вж. – виж
в-к – вестник
ВМОК – Върховен македоно-одрински комитет
ВНС – Велико Народно събрание
ВОС – Варненски окръжен съд
ВСВ – Втора световна война
ВТУ – Висше търговско училище
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ВЧС – Върховен читалищен съюз
г. – година
ГДЖП – Главна дирекция на железниците и пристанищата
ГНС – Градски народен съвет
гр. – гръцки
ДВ – Държавен вестник
дек. – декември
ДЗВТУ – Дружество на завършилите Висше търговско училище
ДЗУ – Допълнително занаятчийско училище
ДИП – Държавно индустриално предприятие
дн.кв. – днес квартал
ДП – Държавно предприятие
д-р – доктор
др. – други
ДТК – Държавен текстилен комбинат
ез. – език
ЖБД – Женско благотворително дружество
жп – железопътен/на
ЗЗД – Закон за защита на държавата
ЗЗН – Закон за защита на нацията
ИК – Изпълнителен комитет
инж. – инженер
исп. – испански
ит. – италиански
кв. – квартал
КК – Контролна комисия
КС – Контролен съвет
л.м. – линейни метри
м. – местност
МВ – Министерство на войната
МВД – Министерство на вътрешните дела
МВР – Министерство на вътрешните работи
МВРИ– Министерство на външните работи и изповеданията
МВРНЗ – Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МЖПТ – Министерство на железниците, пощите и телеграфа
МЗ – Министерство на земеделието
МЗДИ – Министерство на земеделието и държавните имоти
МИЗ – Министерство на индустрията и занаятите
ММФ – Международен музикален фестивал
МНИ – Македонски научен институт
МНП – Министерство на народното/ата просвещение/та
МНС – Министерство на народното стопанство
МОСПБ – Министерство на обществените сгради, пътищата и
благоустройството
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МОСПС – Министерство на обществените сгради, пътищата и
съобщенията
МС – Министерски съвет
МТЗ – Министерство на търговията и земеделието
МТПТ – Министерство на търговията, промишлеността и труда
МФ – Министерство на финансите
Н.В. – Негово/Нейно Величество
нем. – немски
ноем. – ноември
НРБ – Народна република България
НС – Народно събрание
Н.Ц.В. – Негово/Нейно Царско Височество
о. – остров
об. – обединена
ОбУ – Общинско управление
ОДП – Областна дирекция на професиите
ОЗПС – Общ земеделски професионален съюз
ОК – Окръжен комитет
ОкЗПС – Околийски земеделски професионален съюз
ОкНС – Околийски народен съвет
окт. – октомври
ОкУ – Околийско управление
ОНС – Обикновено Народно събрание
ООД – Дружество с ограничена отговорност
оп. – опис
ОСБЗК – Общ съюз на българските земеделски кооперации
ОСБИ – Общ съюз на българските индустриалци
ОСБТ – Общ съюз на българските търговци
ОСЗСЗ – Общ съюз на земеделските стопански задруги
осм.-тур. – османотурски
ОСПБ – Общ съюз на популярните банки
ОУ – Основно училище
ОФ – Отечествен фронт
ПМС – Постановление на Министерския съвет
подполк. – подполковник
ПП – Постоянно присъствие
проф. – професор
ПС – Проверителен съвет
ПСВ – Първа световна война
р. – река
РКС – Районен кооперативен съюз
РП – Работническа партия
с. – село
Св. – Свети
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септ. – септември
СЖБ – Съюз на журналистите в България
сп. – списание
СС – Стопански съвет
СССР – Съюз на съветските социалистически републики
СУ – Софийски университет
т.нар. – така наречен/-а
т.с. – тесни социалисти
ТПС – трудово-поземлена собственост
УС – Управителен съвет
ф. – фонд
февр. – февруари
фр. – френски
ЦБ – Централно бюро
ЦК – Централен комитет
ЦС – Централен съвет
ЦУ – Централно управление
чл. – член
ш.с. – широки социалисти
ян. – януари
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