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ПРЕДГОВОР
Началото на организирано архивно дело в страната се поставя с Указ
№ 515 на Президиума на Народното събрание от 10 окт. 1951 г. и ПМС
№ 344 от 18 апр. 1952 г. С тези нормативни актове се регламентира създаването на мрежа от държавни архиви, ръководени от Архивно управление. Окръжен държавен архив – Велико Търново започва да функционира от април
1952 г. като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на Великотърновски окръг, който включва Великотърновска, Горнооряховска, Еленска, Павликенска, Габровска, Дряновска и Севлиевска околии.
Архивът комплектува и съхранява документи на предприятия, учреждения,
организации, обществени, политически, научни и културни дейци на своята
територия от Възраждането до наши дни. Тук трябва да отбележим, че в целия справочник се използва съвременното наименование на Велико Търново
и производните от него, тъй като от Освобождението до 1965 г. градът на
няколко пъти променя името си от Търново на Велико Търново и обратно.
С новото административно-териториално деление на страната през
1959 г. се създава Габровски окръг на територията на бившите Габровска,
Дряновска и Севлиевска околии, а към Великотърновски окръг преминава
територията на бившата Свищовска околия. ОДА – Велико Търново предава
на новосъздадения Габровски архив всички комплектувани фондове с документи за региона на Архива и научно-справочния апарат към тях и приема
от ОДА – Плевен комплектуваните документи от фондообразувателите на
територията на Свищовска околия.
От 1978 г. Архивът е Дирекция „Окръжен държавен архив“ към ОНС –
Велико Търново, а от юни 1988 г. е Дирекция „Държавен архив“ към ОбНС –
Велико Търново. С ПМС № 268 от 1992 г. преминава на пряко подчинение на
ГУА при МС. Съгласно Устройствения правилник на ГУА при МС от 2000 г.
се преобразува в Териториална дирекция „Държавен архив“ – Велико Търново. През 2007 г. се приема Закон за националния архивен фонд и се създава
ДА „Архиви“, а Архивът се преименува на Териториален държавен архив. С
приемането на новия Устройствен правилник на Агенцията, от април 2010 г.
е отдел „Териториален архив“ – Велико Търново към Регионална дирекция
„Архиви“ – Велико Търново. През 2012 г. се преименува на отдел „Държавен архив“ при Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново.
Към 2010 г. в Държавен архив – Велико Търново се съхраняват 2740
фонда: 1008 от тях са за периода от Освобождението на България (1878)
до 1944 г. и 1732 – от 1944 г. до наши дни. Учрежденските фондове са 2598
със 171 171 архивни единици, а личните фондове са 142 с 13 478 архивни
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единици. Най-старият документ, съхраняван в Архива, е ръкописен октоих
от 1492 г.
Архивните фондове за периода от Освобождението до 1944 г. са включени в издадения през 1988 г. Пътеводител за архивните фондове (1492–1944).
Настоящият пътеводител е преработено и допълнено издание на Пътеводител за архивните фондове, част ІІ (1944–1975) от 1982 г. В него са включени всички фондове, комплектувани до 2012 г., съдържащи документи за
периода 1944–2012 г. Тези граници са до известна степен условни, тъй като
в част от фондовете са комплектувани по различни причини и документи отпреди 1944 г., а фондовете на ликвидирани и приватизирани предприятия и
учреждения съдържат документи до 2012 г. включително. Всички включени
в пътеводителя фондове са научно-технически обработени и имат научносправочен апарат. Те са подредени по отраслов признак в следните раздели
и подраздели:
І. Местни органи на управление
І. 1. Органи на управление
І. 2. Контролни органи
І. 3. Отбрана и охрана на държавната безопасност
ІІ. Съд и прокуратура
ІІІ. Обществено-политическа дейност
ІІІ. 1. Политически партии и организации
ІІІ. 2. Обществени организации и дружества
ІІІ. 3. Професионални сдружения
ІІІ. 4. Работнически и синдикални организации
ІІІ. 5. Религиозни организации
ІV. Промишленост
ІV. 1. Енергетика
ІV. 2. Машиностроене и металообработване
ІV. 3. Електропромишленост и електроника
ІV. 4. Химическа, каучукова и парфюмерийна промишленост
ІV. 5. Промишленост за строителни материали
ІV. 6. Дървообработваща и хартиено-целулозна промишленост
ІV. 7. Текстилна и шивашка промишленост
ІV. 8. Хранително-вкусова промишленост
ІV. 9. Други отрасли на промишлеността
ІV. 10. Местна промишленост и битови услуги
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V. Селско и горско стопанство
V. 1. Селско стопанство
V. 2. Горско стопанство
VІ. Строителство, благоустройство и комунално стопанство
VІ. 1. Строителство
VІ. 1. А. Проектиране и контрол на строителството
VІ. 1. Б. Строителни предприятия
VІ. 1. В. Пътища и мостове
VІ. 2. Благоустройство и комунално стопанство
VІІ. Транспорт и съобщения
VІІ. 1. Железопътен транспорт
VІІ. 2. Автомобилен транспорт
VІІ. 3. Съобщения
VІІ. 4. Информация и статистика
VІІІ. Търговия
VІІІ. 1. Търговски предприятия, организации и дружества
VІІІ. 2. Туристически предприятия и хотели
VІІІ. 3. Кооперативни съюзи и кооперации
ІХ. Финанси, кредит и застрахователно дело
Х. Образование и наука
Х. 1. Висши и полувисши учебни заведения
Х. 2. Средни училища
Х. 2. А. Средни общообразователни училища
Х. 2. Б. Техникуми и професионални училища
Х. 3. Основни и начални училища и детски градини
Х. 4. Помощни училища, интернати и домове за деца
Х. 5. Професионални учебни центрове
Х. 6. Научни институти
ХІ. Култура и изкуство
ХІ. 1. Културни институти
ХІ. 2. Културно-просветни дружества и съюзи
ХІІ. Здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане
ХІІ. 1. Здравеопазване
ХІІ. 2. Социално осигуряване и подпомагане
ХІІІ. Физкултура, спорт и туризъм
ХІІІ. 1. Физкултура и спорт
ХІІІ. 2. Туризъм и отдих
ХІV. Лични фондове
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В разделите и подразделите фондовете са подредени по значимост, взаимовръзка и азбучен ред на селищата в рамките на даден подраздел или вид
дейност. В края на всеки раздел е даден списък на неанотираните фондове с
всички справочни данни за тях.
Фондовете в пътеводителя са представени с индивидуални и групови характеристики.
Индивидуалната характеристика съдържа: наименование на архивния
фонд; справочни данни за него – номер на фонда, брой описи, брой архивни
единици и линейни метри, крайни дати на документите във фонда; кратка
историческа справка за фондообразувателя или биографични данни за лицето – фондообразувател при личните фондове; анотация за вида и съдържанието на документите. Наименованието на фонда е наименованието на институцията-фондообразувател при първото предаване на документи в Държавен
архив – Велико Търново.
Груповата характеристика съдържа: общо наименование на архивните
фондове; общи справочни данни за тях – брой фондове, брой описи, брой архивни единици и линейни метри, крайни дати на архивните документи; списък
на фондовете, включени в груповата характеристика, подредени по азбучен
ред на селищата, със справочни данни за всеки от тях; кратка историческа
справка и обща анотация за вида и съдържанието на документите. Когато за
определени фондове, включени в груповата характеристика, трябва да се добавят специфични за тях сведения, свързани със създаването, ликвидирането
или преобразуването им, които не са отразени в общата историческа справка,
те се дават след справочните данни за всеки от тях, а общата историческа
справка се поставя преди списъка на фондовете.
За да се избегне повтарянето на едни и същи данни, някои от еднотипните фондове като околийски управления, градски народни съвети и клонове на
БНБ са представени с общи исторически справки и индивидуални анотации
за вида и съдържанието на документите. Към градските народни съвети с
индивидуални анотации на документите са представени и заведените в архива като Селски общински съвети – Златарица, Стражица и Сухиндол, които
впоследствие стават градове и в момента са центрове на общини.
Историческите справки съдържат кратки сведения за създаването, дейността, реорганизациите и ликвидирането на фондообразувателя. В случаите, когато в архивния фонд са включени документи и на други фондообразуватели, това е отразено в справката.
В анотациите документите са подредени по дейности и според тяхната
значимост, като често следват класификационната схема на фонда. В общите
анотации при груповите характеристики на голям брой фондове, каквито са
селските общински съвети, ТКЗС и ОТКЗС, основните и началните училища
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и кооперациите, номерà на фондове и крайни дати на документите са посочени за: по-значими документи; документи, които се срещат в малък брой
фондове; фондове, които излизат извън общия период на комплектуване.
Документите отпреди 1944 г., които се срещат в някои от характеристиките, са единични (в архива няма фонд с документи за дейността им преди
1944 г.) или неделими (протоколни, заповедни и летописни книги). В личните
фондове това са документи и снимки от събирателската дейност на фондообразувателите или на близки и родственици.
Характеристиките на личните фондове са подредени по азбучен ред на
фамилните имена на лицата.
Към пътеводителя са приложени списък на частичните постъпления и
списък на използваните съкращения.
Цв. Бейкова
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І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
І. 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 547, 25 описа, 4842 а.е., 73.94 л.м., 1949–1988 г.
С Указ № 768 от 19 септ. 1949 г. на Президиума на ВНС е утвърден Закон за
разделяне територията на Републиката на окръзи. По силата на този указ на територията на Великотърновски окръг е създаден Горнооряховски окръг с център
Горна Оряховица. В него са включени 8 околии – Великотърновска, Горнооряховска, Еленска, Павликенска, Свищовска, Габровска, Дряновска и Севлиевска. През
1950 г. седалището на окръга е преместено във Велико Търново. С Указ № 29 от
22 ян. 1959 г. на Президиума на НС се извършва ново административно-териториално деление на страната. Тя се разделя на общини и окръзи. Старите окръзи
се закриват и на тяхно място се създават нови. Във Великотърновски окръг остават общините от бившите Великотърновска, Горнооряховска, Еленска, Павликенска и по-голямата част от Свищовска околия. ОНС, в рамките на своята
компетентност, ръководи, координира и контролира стопанската, здравната,
социалната, културната и просветната дейност на територията на окръга. Законът за създаване на административно-териториални единици – области от 21
авг. 1987 г. е последван от Закона за преустановяване мандата на окръжните,
общинските и районните народни съвети и кметствата от 15 дек. 1987 г. По силата на този закон ОНС прекратява дейността си, считано от 28 февр. 1988 г.,
а общините от бившия окръг преминават към Ловешка област.

Постановления, разпореждания, окръжни, решения и доклади на МС
по работата на народните съвети (1957–1988); укази на Президиума на НС
и ДС за награждаване с ордени и медали на жители на окръга (1957–1973,
1977–1978).
Правилник за вътрешния трудов ред и организацията на работа на ИК
на ОНС (1978).
Протоколи и материали от заседания на ИК (1949–1988) и сесии на ОНС
(1951–1987); решения на ОНС за структурата на съветите (1970), наименуване и преименуване на обекти от местно значение и населени места (1966,
1970, 1972–1979); протоколи от срещи с представители на министерства и
ведомства по дейността и развитието на окръга (1979–1987).
Протоколи от заседания на ИК и сесии на околийските и селските народни съвети (1950–1956).
Доклади и докладни записки от комплексни проверки на околийските,
градските и общинските съвети (1972, 1974–1976).
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Доклади и информации до МС и висшестоящи организации за работата на народните съвети (1950–1969); обяснителни записки и таблици за
развитието на селското стопанство, битовото обслужване на населението,
всестранните услуги, капиталните вложения, материално-техническото снабдяване, доставката на машини, съоръжения и резервни части (1971–1972).
Протоколи, планове, доклади и сведения за работата на постоянните
комисии при ОНС (1951–1971, 1973, 1975–1978) и окръжните комисии по:
безопасност на движението (1975–1977, 1979–1980, 1982), водно спасяване
(1976–1979), празници и обреди (1977, 1980–1982), борба с противообществените прояви и благоустрояване и хигиенизиране (1975); Наблюдателната
комисия (1983–1988).
Извлечения от протоколни решения, планове, доклади, информации и
справки от заседания на ОК на отбраната – Велико Търново (1972–1979,
1982, 1984).
Протоколи на избирателни комисии, списъци на съветници, таблици и
сведения за подготовката, провеждането и резултатите от редовни и допълнителни избори за народни представители, окръжни, общински и селски съветници, съдии и съдебни заседатели (1959–1966, 1970–1971, 1976–1986);
албум със снимки на народни представители и окръжни съветници (1986).
Характеристика и теоретични модели за: структурна организация на селищните системи (1974) и на промишлените зони в тях (1979); териториална
специализация и концентрация на производствените и селищните системи в
окръга (1988).
Сведения за броя и движението на населението в окръга (1965–1975);
протоколи за категоризиране на селата (1954).
Сведения за икономическото райониране на окръга по отрасли (1958);
баланси на трудовите ресурси (1958–1987).
Комплексни териториални програми за обществено-икономическото
развитие на окръга (1979–1982); годишни планове за общата промишлена
продукция, селското стопанство, капиталните вложения, строителството,
материално-техническото снабдяване, износа, транспорта, народната прос
вета и здравеопазването (1951–1982); обзори и отчети за изпълнение на
плановите показатели (1951–1968); годишни статистически отчети за капиталните вложения и въвеждането в действие на основните фондове (1976–
1980).
Перспективни и годишни планове за развитие на местната промишленост (1955–1976); производствени планове, отчети, доклади и обзори за производствената дейност и труда (1952–1969); планове, отчети и предложения
по внедряване на рационализации в промишлените предприятия (1953–1958);
статистически сведения за новоусвоени изделия, производства и технологии
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от промишлеността (1980–1982); финансови планове и баланси на промишлените комбинати (1953–1958).
Технико-икономически доклади, докладни записки и разпореждания
на Комитета за стопанска координация за утвърждаване на АПК в окръга
(1970–1971); протоколи от заседания и обобщени годишни отчети на Съвета
по селско и горско стопанство и водите при ОНС (1987); планове, доклади,
отчети и информации за състоянието и развитието на селското стопанство
(1950–1979); баланси на земята (1951, 1958, 1983–1985).
Доклади, отчети и информации за създаването, укрепването и производствената дейност на ТКЗС (1953–1967) и МТС (1950–1965); обобщени годишни финансово-производствени планове и отчети на АПК (1987).
Планове, отчети, анализи и сведения за растениевъдството (1958–1962),
животновъдството (1950–1977), зеленчукопроизводството и цвеклопроизводството (1966–1976), лозарството, овощарството и сортовото семепроизводство (1952–1957).
Планове, доклади и информации за строителството в ТКЗС (1954–1959),
агрохимическите и ветеринарните мероприятия (1950–1961), заплащането на
труда в ТКЗС (1952–1953).
Протоколи на Окръжния градоустройствен съвет (1951–1956), ОС по
планово изграждане на населените места (1957–1973) и Съвета за архитектура и благоустройство (1974–1987).
Преписки и заповеди по отчуждаване на имоти (1965); поименни списъци на обектите за строителство и лимитните капиталовложения (1971–1975);
протоколи обр. 16 за въвеждане в действие на готови обекти (1955–1982,
1986–1987).
Планове, доклади, информации и отчети за състоянието на капиталното,
културно-битовото, жилищното и зеленото строителство (1949–1982), хигиенизирането и благоустрояването на населените места (1957–1968); сборни
годишни счетоводни отчети на СП „Благоустройство и комунално стопанство“ (1978–1982).
Протокол от проведена среща на министър-председателя с председателите на ИК на ОбНС, доклад на окръжната комисия и поименни списъци
за строителство на жилища на пострадали граждани от земетресението през
1977 г. (1977–1978); предложения от председателя на ИК до висшестоящи
ведомства и програма за преодоляване последиците от земетресението на 7
дек. 1986 г. (1986–1987); справки и списъци за състоянието на обектите от
духовната и социалната сфера в окръга след земетресението (1986); протоколи на комисии за освидетелстване и определяне за събаряне обществени и
жилищни сгради, пострадали от земетресението, в района на селищна система Стражица (1986–1987); поименни списъци на обектите в окръга за ново
13
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строителство, конструктивно укрепване и основен ремонт за преодоляване
последиците от земетресението (1987); материали за раздадени парични помощи на работници и служители, пострадали от земетресението, от предприятия и учреждения в Стражица (1986–1987).
Годишни планове, отчети и справки за търговията, стокооборота (1950–
1965, 1973–1982) и изкупуването на селскостопански произведения (1951–
1965); одобрени цени на стоки и услуги на територията на окръга (1977–
1981).
Протоколи и материали от пленуми на ОС за народна просвета (1979,
1981–1983, 1986); протоколна книга от заседания на Бюрото на съвета
(1979–1986).
Планове и програми за развитие на учебното дело (1951–1969, 1976–
1977); доклади, информации и отчети на отдел „Народна просвета“ (1950–
1961, 1975–1976) и за: състоянието на учебното дело (1950–1961), успеха и
дисциплината на учениците, организирането на пионерски лагери и извънкласната работа (1950–1953), състоянието на детските градини (1951–1962)
и работата по ограмотяването (1951–1953); доклади и информации от конференции и съвещания с директорите и учителите по учебно-възпитателната
работа (1983–1986).
Мрежа на учебните и учебно-възпитателните заведения в окръга (1969–
1978, 1984–1985); таблици за броя на учителите и учениците от началните,
основните и средните училища (1975–1976); щатни разписания на отдел „Народна просвета“ (1980–1985), селскостопанските училища в окръга и учебен
център „Боруш“ (1962–1976).
Протоколи от заседания на Бюрото и пленуми на ОСИК (1967–1969);
отчетни доклади за дейността на ОСИК (1972–1975); програма за честване
на 1300 години от основаването на българската държава (1977); протоколи от заседания на Окръжен щаб за честване 800 години от въстанието на
Асеневци и обявяването на Търновград за столица на българската държава
(1983–1985) и програма за строителство, благоустройство и модернизация на
града във връзка с честването (1983); планове, отчети и доклади за дейността
на отделите „Култура“ при ОНС и околийските и градските народни съвети (1953–1969), читалищните съюзи и читалищата (1952–1960), състоянието
на паметниците на културата (1968) и дейността на музеите и библиотеките
(1950–1969).
Протоколи на Окръжния медицински съвет (1952); планове, доклади,
информации и отчети за състоянието и развитието на здравното дело (1950–
1969); статистически отчети и сведения за детската смъртност, заболяванията от туберкулоза и работата на селските здравни служби (1953–1956).
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Планове, протоколи и отчети на Окръжна инспекция по труда (1976–
1979); констативни протоколи от извършени проверки на предприятия и учреждения (1976–1982).
Бюджети на ОНС и народните съвети (1953–1969); сборни и собствени
годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1970–1987); годишни отчети
с обяснителни записки за изпълнение плана за приходите от народното стопанство (1977–1988); годишни сборни сведения за изпълнение плана по приходите от данъци, такси и други вземания (1976–1988); баланс на паричните
доходи и разходи на населението (1976).
Щатни разписания (1970–1982); планове и протоколи за разпределение
на млади специалисти (1975–1982); годишни отчетни доклади за дейността на
ПУЦ-ове (1978–1979).
Протоколи от заседания на Окръжния щаб на ДОТ (1977–1979, 1982);
доклад за дейността на щабовете на ДОТ от окръга (1984–1985); годишни
сведения за структурата, числения състав и дейността на ДОТ с анализи и
приложения (1982–1987).
Протоколи, доклади и решения от отчетно-изборни конференции на учрежденската профорганизация (1963–1967, 1971–1973, 1979–1987); протоколи от заседания на учрежденския профкомитет с материали (1981–1985,
1987); годишни отчети за дейността на почивната станция „Трапезица“ към
учрежденския профкомитет с приложения (1983–1986).

О К О Л И ЙС К И У ПРА ВЛ Е НИЯ
Съществуват отпреди 1944 г. Подчинени са на Областна дирекция – Плевен.
Ръководят и контролират дейността на селските общински управления, организират борбата с престъпността и изпълнението на стопанските планове. Закрити са със Закона за народните съвети от 1948 г., като функциите им се поемат
от околийски народни съвети.

ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 125, 1 опис, 4 а.е., 0.02 л.м., 1944–1947 г.
Окръжни от МВР по изтеглянето на съюзническите войски от България
(1947).
Закон за трудово мобилизиране на безделници и празноскитащи и окръжни, писма и сведения за прилагането му във Великотърновски окръг
(1947).
Писма и списъци от БЗКБ до прокурора за конфискуване на имущества
и възбрана на влогове на лица, осъдени от Народния съд (1944–1945).
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ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЕЛЕНА
Ф. 93, 1 опис, 70 а.е., 0.48 л.м., 1934–1948 г.
Наредби, окръжни, инструкции по: мобилизацията и демобилизацията
на войниците (1944–1945), административни въпроси, събиране Заема на
свободата, подпомагане на югославски деца (1944–1947), реквизиции и събиране на наряди от селските стопани (1944–1947).
Протоколи на милицията във връзка с престъпления на съдени от Народния съд лица (1944–1945).
Лични досиета на кметовете и помощник-кметовете в околията (1934–
1948).
Сведения за: дейността и политическата принадлежност на кметовете в
околията (1934–1948) и служителите при общините (1944–1948), уволняване на лица с фашистки прояви (1944–1946), подпомагане на деца-сираци и
пострадали от войната (1945–1947), разпределяне на храните, отпуснати за
изхранването на селяните от околията (1947), количеството засети площи със
зърнени култури (1945–1947), настаняване на бежанци от Тракия, Македония
и Моравско и завърнали се български градинари от Германия (1944–1945),
имотите на чифликчиите в околията (1947), дружества и културни учреждения, кинематографите и кината (1944–1945).
Списъци на загиналите в Отечествената война (1944–1948).
Отчети за приходите и разходите на общините (1948).
Щатни таблици на управлението и подразделенията му (1945–1947).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 112, 2 описа, 36 а.е., 0.72 л.м., 1945–1948 г.
Заповедни книги (1946–1948); заповеди за назначаване, освобождаване
и наказване на служители (1945–1948).
Стопански план (1947).
Писма и сведения за проведени избори, подпомагане на пострадали от
природни бедствия, раждания, умирания, изселвания, преселвания, поддържане паметници на културата и музеи (1945–1948).
О К О Л И ЙС К И Н А РО ДНИ СЪ ВЕ Т И
5 фонда, 12 описа, 2903 а.е., 43.63 л.м., 1923–1960 г.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 145, 4 описа, 1586 а.е., 15.69 л.м., 1945–1959 г.
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ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 799, 1 опис, 173 а.е., 3.56 л.м., 1948–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Ф. 234, 1 опис, 470 а.е., 9.59 л.м., 1923–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 146, 4 описа, 278 а.е., 7.41 л.м., 1929–1960 г.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – СВИЩОВ
Ф. 195, 2 описа, 396 а.е., 7.38 л.м., 1948–1958 г.
Продължават дейността на съществуващите отпреди 1944 г. околийски
управления. С Указ на Президиума на ВНС от март 1948 г. са назначени временни
управи на околийските управления, които функционират до провеждането на
избори за народни съвети през май 1949 г. На първите си сесии съветите избират
изпълнителни комитети. С Указ № 29 от 22 ян. 1959 г. на Президиума на НС се
извършва ново административно-териториално деление на страната. Тя се разделя на общини и окръзи. Околиите се закриват, а заедно с тях – и околийските
народни съвети.

Постановления, разпореждания, окръжни и писма на МС, министерства
и ОНС по организационни, селскостопански, културно-просветни, здравни и
др. въпроси (1948–1952); преписки с Президиума на НС, селските народни
съвети и др. за преименуване на села, учреждения и училища, създаване и
закриване на общини – Ф. 145 (1948–1958).
Протоколи от заседания на временните управи, ИК и сесии на околийс
ките народни съвети (1948–1959); протоколи, доклади, информации и отчети
за дейността на околийските и местните народни съвети (1948–1958); протоколи, решения, сведения и таблици за дейността на постоянните комисии при
околийските и местните народни съвети (1948–1958); доклади за политичес
кото, стопанското, административното и културно-просветното положение
във Великотърновска околия – Ф. 145 (1951–1952).
Сведения за преселване и изселване на граждани – Ф. 146 (1948–1951),
Ф. 799 (1951–1953).
Указания, протоколи, преписки и сведения по подготовката, провеждането и резултатите от избори за народни представители, народни съветници
и съдебни заседатели (1949–1958).
Протоколи, нарочни баланси и сведения за национализация на промишлени предприятия (1948–1949); планове, доклади и сведения за работата на
отделите „Промишленост, местна индустрия и занаяти“ (1948–1957); инфор17
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мации и преписки за състоянието и дейността на промишлени предприятия и
ТПК, издаване на позволителни за работа на частни занаятчии, по нормиране
на труда, за рационализаторски предложения и др. (1948–1958).
Преписки по узаконяване на коларски работилници, мелници, маслобойни и дъскорезница – Ф. 234 (1923–1944); регистър на занаятчиите – Ф. 799
(1954–1958).
Планове, доклади и информации за работата на отделите „Селско стопанство“ (1948–1957); доклади, сведения и преписки по учредяването и масовизацията на ТКЗС, приемане и изключване на членове, замяна на земи,
земеустрояване и строителство в ТКЗС, провеждане на курсове за квалификация и др. (1948–1957).
Доклади и отчети за работата на ТКЗС и МТС (1948–1958); протоколи
на общинските комисии за ТПС по земеустрояване на ТКЗС и прехвърляне
на земи от едно землище в друго – Ф. 146 (1949–1960); протоколи за предадени гори на ТКЗС – Ф. 799 (1953–1958).
Доклади, отчети и сведения на околийските и селските народни съвети
за състоянието на лозарството, овощарството, семепроизводството и животновъдството, преработката на селскостопански произведения, ветеринарните
и агротехническите мероприятия и др. (1948–1958).
Икономическа характеристика на районите в Свищовска околия – Ф. 195
(1958); бюлетин за общата площ на земята по селища – Ф. 146 (1949).
Планове, отчети, сведения за капиталното и жилищното строителство,
изграждане и благоустрояване на селища, отчуждаване на имоти (1948–
1959); решения за даване право на строеж върху държавни места, протоколи за оценки на продаваеми и отчуждаващи се регулационни места, изменение на улична и дворна регулация, даване на строителни линии – Ф. 799
(1954–1959); регулационни планове на селища, заповеди за утвърдени делби
на дворни места, утвърдени скици за изменение на дворищни регулации, скици за регулация на улици, молби от жители на общини за оценка на дворни
места – Ф. 146 (1929–1951).
Планове, доклади и отчети на отделите „Търговия“ – Ф. 145, Ф. 234
(1950–1958); отчети и информации за снабдяване на населението със стоки и
изпълнението на плана по стокооборота – Ф. 145, Ф. 146, Ф. 234 (1947–1958);
протоколни книги на Околийско комисарство по снабдяването – Ф. 234
(1941–1942).
Отчети, доклади, планове, сведения за учебно-възпитателната работа
в училищата и детските градини (1947–1959), работата по ограмотяването
(1951–1953); статистически сведения за броя, движението и успеха на учениците (1948–1952); служебни списъци на учителите от всички видове училища – Ф. 799 (1949–1950, 1956–1957).
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Планове, доклади, отчети и писма за работата на библиотеките и музеите, състоянието на художествената самодейност, организиране курсове за
просветни кадри и др. – Ф. 145 (1948–1958); преписки и отчети по дейността
на читалищата – Ф. 146 (1950–1957).
Протоколи, планове, сведения за дейността на физкултурните организации (1949–1954).
Преписки, отчети и сведения за дейността на отделите „Народно здраве“
(1953–1958) и здравните служби и болници в околиите (1947–1952); списъци и сведения за лекари, зъболекари, аптекари и друг медицински персонал
(1950–1952); преписка по Заема на свободата сред здравните служители –
Ф. 145 (1945–1948).
Планове и доклади за дейността на отдел „Социални грижи“ – Ф. 145
(1948–1950); преписки и сведения за подпомагане пострадалите от войната и
награждаване на многодетни майки – Ф. 195 (1950–1953).
Годишни финансови планове и бюджети – Ф. 195 (1951–1956).
Ревизионна книга на Инспекция по труда – Ф. 145 (1947–1950).
ГР А Д С К И Н А РО Д НИ СЪ ВЕ Т И
Създадени са през 1949 г. след изборите за народни съвети и продължават
дейността на съществуващите отпреди 1944 г. градски общински управления.
През 1979 г., в съответствие със Закона за изменение и допълнение на закона
за народните съвети от 1978 г. и Указ № 2295 от 26 дек. 1978 г. на ДС за определяне седалищата на общините в НРБ, стават общински народни съвети на
селищни системи. След влизане в сила на Закона за преустановяване мандата на
окръжните, общинските и районните народни съвети и кметствата, считано
от 28 февр. 1988 г., стават общински народни съвети и по силата на Закона
за създаване на административно-териториални единици – области от 1987 г.
влизат в състава на новообразуваната Ловешка област. Съгласно Закона за народните съвети в рамките на своята компетентност те организират и контролират комплексното изграждане и развитие на населените места на своите територии, ръководят благоустрояването и комуналните дейности, съдействат и
контролират изпълнението на задачите в промишлеността, строителството,
селското стопанство, транспорта, съобщенията, отдиха, туризма, опазването
на природната среда и земята. Според Закона за местното самоуправление и
местната администрация от 1991 г. са органи на местно самоуправление, които
определят политиката за изграждане и развитие на общината и решават самостоятелно всички въпроси в сферата на: общинското имущество, общинските
предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и населените
места в нея; образованието, културата, здравеопазването и социалните услуги;
развитието на спорта, отдиха и туризма и др. Със Закона за изменение и допъл-
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нение на закона за административно-териториалното устройство на Република
България от 1998 г. територията на страната се разделя на 28 области. С Указ
на президента от 5 ян. 1999 г. се утвърждават границите, административните
центрове на областите и общините, включени в тях. В новосъздадената Великотърновска област влизат 10 общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена,
Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. След 1978 г. към тях се комплектуват и документите на кметствата, които влизат в състава на съответната община.

ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 583, 10 описа, 1042 а.е., 18.45 л.м., 1927–1999 г.
В началото на 1979 г. става център на селищна система с кметства: Арбанаси, Балван, Беляковец, Буковец, Ветренци, Водолей, Дебелец, Дичин, Емен, Капиново, Леденик, Малък чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Ново село, Присово,
Пушево, Пчелище, Ресен, Русаля, Самоводене, Хотница и Церова кория.

Протоколи и материали от сесии и заседания на ОбНС и ОбС (1944–
1999), ИК (1948–1988), ВОИК (1991); годишни събрания на кметствата и
заседания на кметските съвети (1979–1990).
Заповедни книги (1943–1946).
Доклади, обзори и отчети по цялостната дейност на съвета (1952–1954);
доклад, списък и предложение за преименуване на улици и обекти по случай
1300-годишнината на българската държава (1982).
Протоколи, писма и сведения за подготовката и провеждането на избори за народни представители, народни съвети, съдии и съдебни заседатели
(1952–1981); протоколи за резултатите от гласуването на референдума за
приемане на нова конституция на България (1971).
Годишни бюджети и отчети по изпълнението им (1950–1984); сборни
бюджети (1984–1990, 1993–1999); сборни отчети по изпълнение на бюджета (1987–1990, 1994–1999); бюджети и отчети за изпълнение на бюджета на
общината и кметствата (1996–1999); баланси и справки за дълготрайните активи (1993–1997); годишен счетоводен отчет (1999).
Щатни разписания (1954–1999); статистически отчети за персонала и
ФРЗ и разпределението му по длъжности и образование (1951–1971).
Единен план и отчет за социално-икономическото развитие на Общината
(1971); икономическа характеристика на района (1955).
Протоколи, доклади и информации на Постоянната комисия по промишленост и транспорт (1972–1973); годишни сведения, таблици и отчети за изпълнение на плановете в промишлените предприятия (1957–1958); книги за
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регистриране на частните занаятчии (1927–1952); регистър на промишлените
предприятия (1947).
Планове за развитие на селското стопанство (1952–1959); сравнителна
таблица за броя на животните (1957); отчети на земята, поливните площи, използваната и изоставената обработваема земя (1984–1991), площите и производството на селскостопански култури (1991, 1994–1995), броя на селскостопанските животни, производството и средната продуктивност (1984–1995).
Отчетни доклади за работата на отдел „Архитектура и благоустройство“
(1959–1966); протоколи от заседания на Архитектурно-градоустройствената
комисия (1995–1999).
Отчети, информации и сведения за жилищното, благоустройственото и
културно-битовото строителство (1948–1973); планове, доклади и информации за благоустрояването и хигиенизирането на града (1968–1972); годишни
списъци за покупка и настаняване в държавни жилища (1988–1990); препис
ка по отпускане място за строеж на санаториум за гръдоболни от д-р Т. Трейман (1944–1945).
План на училищната мрежа (1958); планове, доклади, сведения и отчети
за състоянието на учебно-възпитателната работа и дейността на училищата и
детските градини (1954–1977); статистически сведения за училищата (1957);
протоколи, доклади и информации на Комисията за борба с противозаконните прояви на малолетни и непълнолетни граждани (1957–1968).
Протоколи, програми, решения на ИБ на Общонародния комитет за развитие на Велико Търново като исторически, културен и туристически център
(1966–1973).
Планове, програми, доклади и информации за дейността на ГСИК
(1970–1982) и отдел „Култура и изкуство“ (1966–1968); доклади, информации и оценки за културната дейност в района на съвета (1972–1982); доклади
за състоянието на радиовъзела, кинообслужването и художествената галерия
(1971); информация за подготовката и провеждането на националния преглед
„Поглед към вековете“ (1978).
Заповеди, актове и разрешения за издигане на бюст-паметник на Васил
Левски (1941–1955); обяснителни записки, договори и протоколи за изработване паметници на П. Р. Славейков и Димитър Иванов във Велико Търново
(1963–1969); протоколи, сведения и оценки за провеждането на III и V репуб
ликански фестивали на художествената самодейност (1968, 1978).
Планове, доклади, отчети и информации за дейността на отдел „Народно
здраве и социални грижи“ (1956, 1964–1973); анализи и таблици по отчитане
замърсяването на въздуха (1972–1973).
Годишни отчети на дружество „Червен кръст“ (1942–1946).
Досиета на аптеките на Н. Златев и Н. Воденичаров (1941–1946).
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Статистически отчети по дейността на съвета (1948–1978); годишни и
месечни отчети-сведения за женитби, раждания и умирания (1945–1978).
Протоколи, доклади и отчети на профсъюзната организация (1964–1973).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1146, 8 описа, 598 а.е., 3.09 л.м., 1946–1999 г.
В началото на 1979 г. става център на селищна система с кметства: Върбица, Горски горен Тръмбеш, Горски долен Тръмбеш, Долна Оряховица, Драганово,
Крушето, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра.

Протоколи и материали от сесии и заседания на ОбНС и ОбС (1954–
1999), заседания на ИК (1949–1991), годишни отчетни събрания и заседания
на кметствата (1979–1990).
Заповедна книга (1946); заповеди за назначение, уволнение, повишаване
и награждаване на служители и оценка на имоти (1953–1956).
Протоколи за регистриране и избор на народни представители (1957),
общински съветници и кметове (1952, 1959, 1962, 1966, 1971, 1974, 1981,
1983), съдии и съдебни заседатели (1962, 1966).
Протоколи, планове, доклади и информации на постоянните комисии по
промишлеността (1971), финансите, културата, търговията и строителството
(1966–1970).
Годишни трудови ресурси на Общината и разчети на основните парични
доходи и разходи на населението (1980–1983); сведения за движение на населението (1973–1974).
Годишни бюджети (1959–1960, 1963–1990, 1995–1999) и отчети за изпълнението им (1959, 1962–1999); бюджети и отчети за изпълнение на бюджета на Кметство Долна Оряховица (1984–1990); годишни отчети за изпълнение на собствените бюджети на Общината и кметствата (1998–1999).
Щатни разписания (1963–1978, 1980–1999); колективни трудови договори (1991–1992).
Планове, отчети, сведения и таблици за изпълнение на производствените планове в местната промишленост (1959–1964); програма и анализ за провеждане на прегледа по качеството и продукцията (1983); годишни отчети за
материалното производство, основните производствени фондове, стоковата
и промишлената продукция и комплексното социално развитие на Общината
(1971, 1981–1983); тематични планове и анализи за рационализаторската и
изобретателската дейност (1982–1983).
Обяснителна записка към баланса за земята (1962); списък и поземлени листове за притежавана земя от предприятия, училища, държавни и об22
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ществени стопанства (1962–1963); баланси и отчети за земята (1965–1967,
1984–1990); отчети за преброяване на селскостопанските животни и птици,
посевите и трайните насаждения на кметствата и помощните стопанства
(1979–1990).
Протоколи и материали от заседания на Експертния съвет по териториално-селищно устройство и строителство (1990–1999).
Годишни отчети за стоковите фондове и услуги на населението (1983);
сведения и обзори за търговията на дребно и пласирането на селскостопански произведения (1956–1957).
Отчетни доклади, таблици и програми за учебно-възпитателната дейност
в училищата в града (1957–1964).
Програми за честване празника на града (1992–1994); предложения и
становища на кметовете на Горна Оряховица, Велико Търново и Лясковец за
провеждане на Петропавловски събор на народното творчество, програми и
отзиви (1993, 1995); статут за регионални празници на любителски читалищни театри в Долна Оряховица, покана, програми и заявки за участие (1994).
Списък на Организационния комитет, афиш, програма и план-сценарий
за провеждане на ХХХI Международен турнир по класическа борба на името
на Никола Петров (1993).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Ф. 568, 8 описа, 564 а.е., 7.92 л.м., 1949–1999 г.
В началото на 1979 г. става център на селищна система с кметства: Беброво, Блъсковци, Бойковци, Буйновци, Дебели рът, Дрента, Илаков рът, Каменари,
Константин, Костел, Марян, Майско, Мийковци, Палици, Руховци, Средни колиби, Тодювци, Чакали, Шилковци и Яковци.

Правилници за дейността и вътрешния трудов ред (1979–1983).
Протоколи и материали от сесии и заседания на ОбНС и ОбС (1951–
1952, 1954–1999), заседания на ИК (1951–1990), ВОИК (1990–1991), съвместни пленуми с общинските комитети на БКП и ОФ (1980–1983), годишни
събрания на кметствата и заседания на кметските съвети (1979–1990).
Заповедни книги (1950–1958).
Протоколи и сведения за подготовката, провеждането и резултатите от
избори за народни съветници (1974–1981); месечни сведения по гражданското състояние (1971–1978).
Годишни бюджети (1949–1999) и отчети за изпълнение на бюджета
(1959–1999) и извънбюджетните сметки и фондове (1997–1999); баланси
(1991–1995); годишни счетоводни отчети (1996–1999).
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1991, 1993);
щатни разписания (1967–1999).
Комплексни програми за социално-икономическото и научно-техничес
кото развитие на Община Елена (1984–1990).
Протоколи от заседания на Архитектурно-градоустройствената комисия
(1996–1999).
Статистически отчети за: преброяване на животните, посевите, обществените стопанства (1967–1978, 1987–1990), растениевъдството и животновъдството (1979–1983), броя на селскостопанските животни и състоянието
на животновъдството в личните стопанства (1990–1995); баланси и отчети за
земята (1973–1990).
Протоколи и материали от общинска учредителна конференция (1979),
отчетно-изборни конференции (1977–1981), пленуми (1981–1983) и заседания на Бюрото (1979–1983) на ОбНС за култура.
Информации, оценки и отчети на библиотеките и музеите към читалищата от Еленска община (1979–1983).
Протоколи от събрания и заседания на синдикалната организация (1986–
1993); колективни трудови договори (1991–1994).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 582, 8 описа, 386 а.е., 5.45 л.м., 1945–1999 г.
В началото на 1959 г. към него преминават като пълномощничества селата Дединци и Родина. През 1974 г. с. Златарица е обявено за град и общинският
съвет става градски. От началото на 1979 г. е център на селищна система с
кметства Родина и Горско Ново село.

Окръжни, наредби, указания от МС и ОНС по дейността на съвета
(1945–1958).
Правилник за вътрешния трудов ред (1959).
Протоколи и материали от заседания и сесии на ОбНС и ОбС (1953–
1999), ИК (1947–1990), годишни събрания на кметствата и заседания на
кметските съвети (1979–1990).
Заповедни книги (1945–1958).
Протоколи, доклади и информации на постоянните комисии (1953–1957,
1962–1970).
Протоколи на избирателни комисии за издигане кандидатури на съветници, резултатите от гласуването, изборни бюлетини (1952–1983).
Бюджети и отчети за изпълнение на бюджета (1945–1999).
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Щатни разписания на Общината (1960–1977, 1984–1999) и кметствата
(1991–1995); годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1984–1990,
1994, 1995).
Регистър на занаятчийски, полузанаятчийски и на свободна дейност
предприятия; сведения за частните занаятчийски заведения (1947–1951).
Протоколи, доклади, сведения и писма по укрепването на ТКЗС, състоянието на личните стопанства и поземления фонд, за раздаване на земя от
ДПФ (1945–1964); протоколи на комисията по ТПС (1950–1957).
Баланси на земята (1957–1958, 1964–1975); статистически отчети за
броя на селскостопанските животни и посевите, личните стопанства и средните добиви от декар (1945–1995).
Протоколи от заседания на Архитектурно-градоустройствената комисия (1995–1999); протоколи, информации и писма по отчуждаване на земи за
строителни обекти, капиталовложенията и благоустрояването (1946–1975).
Планове, отчети, информации и сведения за стокооборота, разкриване на търговски заведения, изкупуване на селскостопански произведения
(1949–1964).
Доклади и информации за учебно-възпитателната работа, дейността на
читалищата, библиотеките, радиотелевизионния център и кината, за състоянието и развитието на художествената самодейност (1945–1970).
Планове, отчети и сведения по здравеопазването, хигиенизирането и
борбата със заразните болести (1946–1966); списъци на наградени многодетни майки (1952).
Статистически сведения и отчети за движението на населението и безследно изчезналите по време на събитията около 9 септ. 1944 г. (1945–1958,
1964–1975).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 588, 8 описа, 523 а.е., 7.23 л.м., 1948–1999 г.
В началото на 1979 г. става център на селищна система с кметства:
Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя.

Протоколи и материали от сесии и заседания на ОбНС и ОбС (1955–
1999), ИК (1949–1990), ВОИК (1990–1991), годишни събрания на кметствата и заседания на кметските съвети (1979–1990).
Заповеди по личния състав, вътрешния ред и оценка на имоти (1948–
1958).
Планове и информации за работата на Общинската комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (1979).
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Протоколи от заседания, планове и доклади на Общинската комисия по
безопасността на движението (1982–1983).
Мероприятия и информация за по-нататъшно подобряване на работата
сред българските турци, българските цигани и потомците на насилствено помохамеданчените българи (1980).
Протоколи на избирателни комисии за издигане кандидатури на съветници и резултати от избори (1961–1962); протоколи, таблици, информации
и бюлетини от проведени избори в Лясковец и кметства Джулюница, Добри
дял, Драгижево, Козаревец, Мерданя (1979–1983).
Годишни бюджети (1959–1999) и отчети за изпълнението им (1959–1978,
1980–1999); годишни счетоводни отчети (1997–1999); бюджетни сметки на
читалища, детски градини, лагери, ученически столове и училища в Общината (1963–1968).
Щатни разписания (1959, 1965–1999); еднократни статистически отчети
за разпределението на персонала по длъжност и пол (1967–1972) и броя на
специалистите по образование (1969–1972).
Протоколи, доклади, сведения и писма по укрепването на ТКЗС, състоянието на личните стопанства и поземления фонд (1955–1963); протоколи на
комисията по ТПС за замяна и причисляване на земи към ДПФ (1946–1958).
Баланси на земята (1965–1978); статистически сведения за: броя на селскостопанските животни, посевите и трайните насаждения, средните добиви от декар и производството на селскостопански култури, отчети на земята
(1964–1993); броя на животните в личния сектор (1992–1993, 1995), пролетните култури, трайните насаждения и проведените селскостопански мероп
риятия, хода на жътвата и предсеитбената подготовка (1993–1995).
Анкетни карти за състоянието и развитието на регистрираните кооперации, сдружения и фирми на граждани в селското стопанство (1993).
Протоколи от заседания на Експертния технически съвет (1993–1995) и
Архитектурно-градоустройствената комисия (1996, 1998–1999); отчетни док
лади за дейността на отдел „Архитектура и благоустройство“ (1979–1983).
Планове за жилищното, благоустройственото и културно-битовото
строителство; списъци на обекти за строителство; доклади за изпълнение
на плана за жилищно и улично строителство (1955–1978, 1981–1984); карти
за завършени строежи в Лясковец и селата Добри дял, Козаревец, Мерданя
(1961–1972).
Планове, графици и сведения за развитието на търговската мрежа (1955–
1958).
Сборник с доклади от юбилейно честване „Лясковец – сто години град“
(1980); проект на Паметник на трите поколения (1976).
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Информации за дейността на музикалната школа, картинната галерия, радиовъзела и музейната сбирка на революционното движение в града
(1982–1983); доклад от проведена земляческа среща в с. Козаревец (1981).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 556, 8 описа, 544 а.е., 11.19 л.м., 1943–2006 г.
В началото на 1979 г. става център на селищна система с кметства: Батак, Бяла черква, Бутово, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Дъскот,
Лесичери, Михалци, Мусина, Недан, Паскалевец, Патреш, Райко Даскалово, Росица, Сломер, Стамболово.

Протоколи и материали от сесии и заседания на ОбНС и ОбС (1950–
1997), заседания на ИК (1943–1990), ВОИК (1990–1991), годишни отчетни
събрания на кметствата и заседания на кметските съвети (1979–1990).
Заповеди по личния състав, вътрешния ред и оценка на имоти (1945–
1958).
Протоколи, планове и доклади на постоянните комисии (1966–1972).
Протоколи и материали от избори за общински съветници, клетвени лис
тове и отчетни формуляри на избраните съветници (1953–1956, 1961–1971,
1973–1976, 1979–1983).
Годишни бюджети (1954, 1958–1959, 1966–1972, 1977–1999) и отчети за
изпълнение на бюджета (1953–1954, 1958–1999); годишни счетоводни отчети (1996–1999); баланси (1993–1995).
Щатни разписания (1966, 1975–1976, 1979–1999).
Протоколи на общински комисии по ТПС за причисляване на земи към
ДПФ (1946–1961).
Годишни статистически отчети за: посевните площи и трайните насаждения (1954–1990), земята (1967–1983), преброяване на селскостопанските
животни и птици (1955–1980); списъци на личните стопанства на населението, притежаващи животни, птици и пчелни семейства (1984–1987).
Протоколи от заседания на Архитектурно-градоустройствената комисия
(1996–1999).
Протоколна книга на Строителния комитет за строеж на нова читалищна
сграда (1961–1965).
Юбилейни вестници по повод бележити годишнини (1993–2001).
Учредителен протокол на Обществен съвет на ромите (2000) и програма
за интеграция на малцинствата през 2006–2011 г. (2006).
План, приветствие, информация и списък от Петата среща на дейците на
културата от Павликени и Павликенския край (2000).
27

Архивни справочници

Брошура „Павликенският край – античен и вечен“ (2003).
Протоколи и материалите към тях от заседания на профкомитета и отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1979–1985).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 508, 8 описа, 334 а.е., 5.34 л.м., 1945–1999 г.
В началото на 1959 г. към него преминават като пълномощничества селата
Изгрев, Каранци, Климентово и Раданово. През 1964 г. с. Полски Тръмбеш е обявено за град и общинският съвет става градски. От началото на 1979 г. е център на
селищна система с кметства: Вързулица, Градина (Стефан Стамболово), Долна
Липница, Иванча, Каранци, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Полски Сеновец, Раданово, Сашево и Страхилово.

Протоколи и материали от заседания и сесии на ОбНС и ОбС (1945–
1999), ИК (1951–1990), годишни събрания на кметствата и заседания на
кметските съвети (1979–1990).
Планове и доклади на постоянните комисии (1959–1964).
Протоколи на избирателни комисии за издигане кандидатури на съветници, сведения за резултатите от гласуването и изборни бюлетини (1976–1983).
Бюджети (1949–1983, 1990–1998) и отчети за изпълнение на бюджета
(1950–1991, 1993–1994, 1996–1999); баланси и справки за дълготрайните активи (1995–1996); годишни счетоводни отчети (1997–1999).
Отчети за изпълнение на бюджета на кметствата (1998–1999).
Щатни разписания (1962–1991, 1993–1999).
Статистически отчети за броя на животните, посевите и трайните насаждения (1959–1967, 1973–1990); баланси на земята (1959–1967).
Протоколи от заседания на Архитектурно-градоустройствената комисия
(1995–1999).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – СВИЩОВ
Ф. 961, 9 описа, 529 а.е., 7.40 л.м., 1944–2007 г.
В началото на 1979 г. става център на селищна система с кметства: Александрово, Алеково, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Совата, Хаджидимитрово, Царевец, Червена.

Протоколи и материали от заседания и сесии на ОбНС и ОбС (1951–
1983, 1986–1999), ИК (1951–1971, 1973–1984, 1986–1990), ВОИК (1991),
28

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

постоянните комисии (1966–1970, 1974), годишни събрания на кметствата и
заседания на кметските съвети (1979–1990).
Заповедни книги (1944–1964).
Планове и отчети с материали към тях за дейността на кмета на Кметство Хаджидимитрово през 1999–2007 г.
Протоколи за регистриране на кандидатите за общински съветници и
резултатите от гласуването (1962, 1966, 1974); протоколи и материали от
проведени избори за народни съветници и кметове в общинския център и
кметствата (1979, 1981, 1983).
Комплексни териториални програми за развитие на селищната система
през 1980–1982 г.; годишни планове за икономическото и социалното развитие на общината (1984–1990) и по труда (1979–1980); годишни баланси на
трудовите ресурси на селищната система (1978–1983).
Доклади за дейността на държавните, кооперативните и промишлените
предприятия (1976) и работата на търговската мрежа в града (1976–1978).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1945, 1965–1999); годишни счетоводни отчети (1996–1999); баланси (1962–1964).
Щатни разписания (1962–1999); годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1979–1983).
Баланс на земята в общината по населени места (1990); статистически
отчети за: посевните площи и трайните насаждения (1969–1970, 1973–1976,
1979–1983, 1985–1991); средните добиви (1973–1976, 1979–1983); броя на
селскостопанските животни (1974); използваната и неизползваната обработваема земя, производството от селскостопански култури, личните стопанства, притежаващи селскостопански животни, птици и пчелни семейства
(1979–1983, 1990–1992).
Протоколи от заседания на Експертния съвет за комплексно изграждане
на териториалните единици (1990–1991), Съвета за териториално и селищно
устройство, строителство и архитектура (1992–1995) и Архитектурно-градоустройствената комисия (1996–1999).
Протоколи и материали от конференции, пленуми и заседания на Бюрото на ГСИК (1967–1980), заседания на УС на читалищата в с. Горна Студена
и с. Козловец (1979–1980); паспорти на читалищата от Свищовската селищна
система (1980).
Доклад във връзка с подготовката за честване 100-годишнината от освобождението на Свищов от османско иго и създаване музейна експозиция
(1974); доклад „35 години Народна библиотека в Свищов“ (1980).
Планове, информации, сведения и справки за: Народна библиотека –
Свищов (1971–1979); художествената самодейност (1970–1980); участие в
детската асамблея „Знаме на мира“ (1979); дейността на музея (1970–1979);
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състоянието на кинообслужването (1968–1980), радиовъзлите и радиопредаванията (1970–1979); работата на читалищата в Свищовската селищна система (1970–1981); организиране и провеждане на Петия празник на народното
творчество и бит (1980); статут, мероприятия и списък на младите таланти в
литературата и изкуството от селищната система (1979).
Планове, програми, сценарии и покани за организиране и провеждане празника на града „Свищовски лозници“ (1992–1993, 1998), честване на
празници и бележити годишнини (1995–1997).
Протоколи на Инициативен комитет за учредяване на Международна
фондация „Алеко Константинов“, учредителен протокол и устав (1991–1992),
протоколи от общи събрания на УС на фондацията (1992–1996).
Протоколи от събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1979–1983, 1987–1990).
Колективни трудови договори (1988–1989).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТРАЖИЦА
Ф. 559, 8 описа, 451 а.е., 5.23 л.м., 1954–1999 г.
В началото на 1959 г. към него преминават като пълномощничества селата
Благоево, Бреговица, Владислав и Чапаево (Царски извор). През 1969 г. с. Стражица е обявено за град и общинският съвет става градски. От началото на
1979 г. е център на селищна система с кметства: Асеново, Балканци, Благоево,
Бреговица, Виноград, Владислав, Горски Сеновец, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Паисий, Сушица, Теменуга, Чапаево (Царски извор).

Протоколи и материали от заседания и сесии на ОбНС и ОбС (1955–
1999), заседания на ИК (1954–1990), годишни събрания на кметствата и заседания на кметските съвети (1979–1990).
Планове и доклади на постоянните комисии (1953–1970).
Протоколи на избирателни комисии за издигане кандидатури на съветници и народни представители и за резултатите от изборите (1956–1976);
протоколи от проведени избори с приложени материали към тях в кметствата
(1979–1983).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1954–1978, 1981–1983, 1985–
1999); отчети за извънбюджетните сметки и фондове (1998–1999); бюджети
на кметства Камен, Кесарево и Сушица (1996) и отчети за изпълнение на
бюджета (1996–1999); годишни счетоводни отчети (1998–1999).
Щатни разписания (1956, 1959–1978, 1981, 1984, 1987–1999); вътрешни
правила за организация на работната заплата (1989, 1991); годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1991, 1993–1999).
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Планове, отчети и сведения за развитието на местната промишленост
(1955–1958); регистри на занаятчии (1965–1967).
Протоколи, доклади, сведения и писма по укрепването на ТКЗС, състоянието на личните стопанства и поземления фонд, създаване на трайни насаждения (1954–1975); протоколи на комисията по ТПС (1954–1963).
Баланси на земята (1954–1975); статистически отчети за броя на селскостопанските животни, посевите, личните стопанства и средните добиви
от декар (1954–1978, 1982–1990), за земята, поливните площи и изкупните
продукти (1984–1990).
Протоколи от заседания на Експертния съвет по комплексно изграждане
на общината (1991), Съвета по териториално и селищно устройство, строителство и архитектура (1992–1995) и Архитектурно-градоустройствената
комисия (1996–1999).
Протоколи, заповеди и актове за отчуждаване на земи за строителни
обекти; планове и отчети по строителството, електрифицирането, благоустрояването и строежа на пътища (1954–1977).
Планове, отчети, информации, протоколи и сведения по стокооборота,
продажните цени, разкриване на търговски заведения и изкупуване на селскостопански произведения (1954–1977).
Доклади и информации за учебно-възпитателната работа в училищата и
детските домове, състоянието и развитието на художествената самодейност,
дейността на кината, музеите и читалищата (1954–1967).
Планове, отчети и сведения по здравеопазването, хигиенизирането и
борбата със заразните болести (1955–1967); отчети, сведения и таблици за
социалните грижи в района (1959–1968, 1977).
Сведения за движението на населението (1954, 1962–1978).
Годишни статистически отчети по дейността на съвета (1961–1967).
Протоколи и материалите към тях от заседания на синдикалната организация (1990–1993).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СУХИНДОЛ
Ф. 510, 8 описа, 298 а.е., 3.88 л.м., 1946–1999 г.
В началото на 1959 г. към него преминават като пълномощничества селата
Бяла река, Коевци и Красно Градище. През 1970 г. с. Сухиндол е обявено за град
и общинският съвет става градски. От началото на 1979 г. е център на селищна
система с кметства: Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци и
Красно Градище.
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Протоколи и материалите към тях от сесии и заседания на ОбНС и ОбС
(1951–1999) и ИК (1946–1990), заседания и годишни събрания на кметствата
(1980–1990).
Книга за изпълнение решенията на ИК (1956–1958).
Заповеди по дейността на съвета, личния състав, оценка на имоти и др.
(1947–1959).
Протоколи и материали на избирателни комисии за издигане кандидатури на съветници, изборни бюлетини и резултати от гласуването (1959–1983).
Годишни: финансови планове (1947–1958); бюджети (1947–1983, 1985–
1999); отчети за изпълнение на бюджета (1947–1999); счетоводни отчети
(1998–1999).
Щатни разписания (1967–1983, 1985–1999).
Планове и сведения за изкупуване на селскостопанска продукция (1960–
1963); статистически сведения за броя на селскостопанските животни, посевните площи и трайните насаждения (1967–1990); поливните площи (1991) и
състоянието на животновъдството в частните стопанства (1990–1995); отчети за земята (1985–1990).
Протоколи от заседания на Архитектурно-градоустройствената комисия
(1997–1999).
С Е Л С К И Н А РО Д НИ СЪ ВЕ Т И
113 фонда, 242 описа, 9638 а.е., 114.82 л.м., 1907–1990 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. селски общински управления. В края на 1944 г. мандатите на общинските съветници се прек
ратяват и функциите им се поемат от временни управи. През май 1949 г. се
провеждат избори за народни съвети. Съгласно Конституцията от 1947 г. и Закона за народните съвети те ръководят в рамките на своята компетентност
стопанските, административните, културните и социалните дейности в съответните населени места. В съответствие със Закона за изменение на закона за
народните съвети и Указа за ново административно деление на НРБ от 1959 г.
стават селски общински народни съвети, а част от тях се трансформират в
пълномощничества. След създаването на селищните системи през 1979 г. преминават като кметства към центровете на селищните системи. Съгласно Закона
за местното самоуправление и местната администрация от 1991 г. са органи на
местно самоуправление.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. АЛЕКОВО
Ф. 653, 3 описа, 82 а.е., 0.72 л.м., 1946–1978 г.

През периода 1959–1965 г. в състава на общината е и с. Хаджидимитрово.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. АСЕНОВО
Ф. 578, 4 описа, 116 а.е., 1.91 л.м., 1948–1978 г.

В края на 1958 г. преминава за един месец към СОНС – Стражица. След това
отново става самостоятелен съвет, като към него се присъединяват селата Мирово, Ново Градище, Любенци и Кавлак. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БАЛВАН
Ф. 545, 4 описа, 127 а.е., 1.27 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него се присъединяват селата Ветренци, Емен и Ново село.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БАЛКАНЦИ
Ф. 319, 1 опис, 51 а.е., 0.67 л.м., 1945–1959 г.

През 1959 г. преминава като пълномощничество към СОНС – с. Кесарево.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БАТАК
Ф. 235, 1 опис, 29 а.е., 0.28 л.м., 1944–1958 г.

През 1959 г. преминава като пълномощничество към СОНС – с. Караисен.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЕБРОВО
Ф. 575, 4 описа, 121 а.е., 1.23 л.м., 1943–1978 г.

В началото на 1959 г. към него преминават като пълномощничества селските съвети на селата Костел и Палици. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Елена.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЕЛЯКОВЕЦ
Ф. 248, 2 описа, 12 а.е., 0.17 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Велико Търново. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЛАГОЕВО
Ф. 246, 1 опис, 41 а.е., 0.64 л.м., 1945–1958 г.

През 1959 г. преминава като пълномощничество към СОНС – с. Стражица.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Стражица.

33

Архивни справочници

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БРЕГОВИЦА
Ф. 481, 1 опис, 47 а.е., 0.53 л.м., 1945–1960 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Долна Оряховица. От началото на 1979 г. е
кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БУЙНОВЦИ
Ф. 673, 4 описа, 77 а.е., 1.65 л.м., 1952–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества селските съвети
на селата Мийковци, Илаков рът, Тодювци, Драгановци и Дрента. От началото
на 1979 г. е кметство към ОбНС – Елена.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БУТОВО
Ф. 284, 2 описа, 133 а.е., 1.95 л.м., 1944–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Върбовка. През 1971–1978 г. е самостоятелна
община. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ –
с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
Ф. 361, 3 описа, 74 а.е., 1.07 л.м., 1945–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава към
СОНС – с. Ореш. От 1960 до 1966 г. е пълномощничество към СОНС – с. Драгомирово, след което отново става самостоятелна община. От началото на 1979 г. е
кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЯЛА РЕКА
Ф. 270, 1 опис, 104 а.е., 1.38 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Сухиндол. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Сухиндол.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 577, 4 описа, 120 а.е., 1.51 л.м., 1934–1979 г.

През 1959 г. към него се присъединяват като пълномощничества съветите
на селата Вишовград и Росица. През 1976 г. с. Бяла черква е обявено за град и общинският съвет става градски. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС –
Павликени.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВАРДИМ
Ф. 336, 1 опис, 31 а.е., 0.37 л.м., 1942–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Свищов. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВЕТРЕНЦИ
Ф. 543, 1 опис, 21 а.е., 0.29 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Балван. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВИНОГРАД
Ф. 514, 2 описа, 33 а.е., 0.28 л.м., 1945–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Камен. След 1971 г. отново е самостоятелен
съвет, като към него преминава като пълномощничество с. Паисий. От началото
на 1979 г. е кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВИШОВГРАД
Ф. 99, 2 описа, 97 а.е., 0.97 л.м., 1943–1960 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Бяла черква. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВОДОЛЕЙ
Ф. 318, 1 опис, 67 а.е., 0.62 л.м., 1946–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Ресен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВОЙНЕЖА
Ф. 381, 1 опис, 71 а.е., 0.90 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Вонеща вода.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВОНЕЩА ВОДА
Ф. 587, 4 описа, 73 а.е., 0.82 л.м., 1956–1978 г.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Килифарево.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВЪРБИЦА
Ф. 299, 2 описа, 187 а.е., 2.07 л.м., 1944–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Долна Оряховица. През 1975–1978 г. е самостоятелна община с пълномощничества в селата Бреговица и Горски долен Тръмбеш. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВЪРБОВКА
Ф. 1171, 4 описа, 199 а.е., 1.85 л.м., 1945–1978 г.

От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВЪРЗУЛИЦА
Ф. 244, 1 опис, 48 а.е., 0.63 л.м., 1945–1955 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1956 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Масларево. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГАБРОВЦИ
Ф. 497, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1952–1955 г.

Съществува самостоятелно от 1952 до 1955 г., когато преминава като пълномощничество към СОНС – с. Килифарево.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРНА ЛИПНИЦА
Ф. 926, 4 описа, 149 а.е., 1.52 л.м., 1952–1978 г.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРНА СТУДЕНА
Ф. 574, 4 описа, 106 а.е., 0.99 л.м., 1945–1978 г.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ
Ф. 261, 1 опис, 20 а.е., 0.25 л.м., 1944–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Драганово. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 357, 2 описа, 40 а.е., 0.55 л.м., 1942–1982 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Камен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Стражица.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРСКО НОВО СЕЛО
Ф. 247, 1 опис, 21 а.е., 0.32 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Джулюница. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Златарица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРСКО КАЛУГЕРОВО
Ф. 390, 1 опис, 30 а.е., 0.36 л.м., 1949–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Сухиндол. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Сухиндол.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГРАДИНА
(СТЕФАН СТАМБОЛОВО)
Ф. 209, 2 описа, 19 а.е., 0.26 л.м., 1948–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Полски Сеновец. От началото на 1979 г. е
кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 550, 4 описа, 189 а.е., 2.52 л.м., 1920–1978 г.

През 1956–1960 г. към него се числи като пълномощничество с. Присово.
През 1974 г. с. Дебелец е обявено за град. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДЕДИНЦИ
Ф. 288, 1 опис, 39 а.е., 0.52 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Златарица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 523, 5 описа, 158 а.е., 2.34 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминава като пълномощничество с. Горско Ново
село. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Лясковец.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДИМЧА
Ф. 278, 1 опис, 131 а.е., 1.69 л.м., 1942–1958 г.
Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като пълномощничество към СОНС – с. Върбовка. От началото на
1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДИЧИН
Ф. 389, 1 опис, 38 а.е., 0.50 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Ресен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДОБРИ ДЯЛ
Ф. 233, 2 описа, 120 а.е., 0.96 л.м., 1907–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Лясковец. През 1971–1978 г. е самостоятелен
съвет. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Лясковец.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДОЛНА ЛИПНИЦА
Ф. 623, 4 описа, 112 а.е., 0.98 л.м., 1944–1978 г.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ –
с. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 659, 4 описа, 154 а.е., 2.77 л.м., 1944–1979 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Върбица и Писарево. От 1971 г. Върбица става самостоятелен съвет. През
1974 г. с. Долна Оряховица е обявено за град. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 990, 3 описа, 169 а.е., 2.20 л.м., 1935–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Горски горен Тръмбеш и Стрелец. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДРАГИЖЕВО
Ф. 242, 1 опис, 46 а.е., 0.64 л.м., 1941–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Лясковец. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Лясковец.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 651, 3 описа, 149 а.е., 1.74 л.м., 1944–1978 г.

През 1960–1966 г. към него се числи като пълномощничество с. Българско
Сливово. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДЪСКОТ
Ф. 572, 4 описа, 151 а.е., 1.28 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминава като пълномощничество с. Паскалевец. От
началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЕМЕН
Ф. 546, 1 опис, 20 а.е., 0.29 л.м., 1946–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Балван. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ИВАНЧА
Ф. 331, 1 опис, 36 а.е., 0.44 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Обединение. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КАМЕН
Ф. 364, 4 описа, 271 а.е., 4.36 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Виноград, Горски Сеновец, Лозен, Николаево и Паисий. През 1971 г. Паисий
и Виноград се отделят в нова община с център Виноград. От началото на 1979 г.
е кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КАПИНОВО
Ф. 236, 2 описа, 83 а.е., 0.63 л.м., 1945–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Церова кория. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КАРАИСЕН
Ф. 474, 3 описа, 108 а.е., 1.45 л.м., 1941–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Батак и Сломер. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КАРАНЦИ
Ф. 366, 1 опис, 36 а.е., 0.65 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Полски Тръмбеш. От началото на 1979 г. е
кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 507, 4 описа, 142 а.е., 2.51 л.м., 1940–1978 г.

През 1959 г. към него преминава като пълномощничество съветът на с. Балканци, а през 1965 г. – на с. Кавлак. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 495, 10 описа, 633 а.е., 6.71 л.м., 1930–1990 г.

В началото на 1959 г. към него преминават като пълномощничества селата Плаково и Ялово. През 1973 г. с. Килифарево е обявено за град и общинският
съвет става градски. От началото на 1979 г. е център на селищна система с
кметства: Велчево, Войнежа, Вонеща вода, Въглевци, Габровци, Големани, Грамадливо, Нацовци, Плаково, Райковци и Ялово. Съществува като общински съвет
до началото на 1988 г., когато преминава като кметство към ОбНС – Велико
Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 325, 1 опис, 38 а.е., 0.32 л.м., 1939–1958 г.

През 1959 г. преминава като пълномощничество към СОНС – с. Полски
Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КОЗАРЕВЕЦ
Ф. 232, 1 опис, 69 а.е., 0.62 л.м., 1936–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Лясковец. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Лясковец.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 560, 4 описа, 108 а.е., 1.28 л.м., 1945–1979 г.

От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КОНСТАНТИН
Ф. 376, 3 описа, 61 а.е., 0.70 л.м., 1944–1978 г.

През периода към него се числят пълномощничествата Бойковци и Майско.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Елена.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КОСТЕЛ
Ф. 217, 1 опис, 23 а.е., 0.26 л.м., 1949–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Беброво. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Елена.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КРУШЕТО
Ф. 380, 1 опис, 68 а.е., 0.69 л.м., 1943–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Поликраище. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КУЦИНА
Ф. 285, 1 опис, 24 а.е., 0.34 л.м., 1946–1958 г.

През 1959 г. преминава като пълномощничество към СОНС – с. Полски Сеновец. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЛЕДЕНИК
Ф. 277, 1 опис, 47 а.е., 0.84 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Велико Търново. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЛЕСИЧЕРИ
Ф. 365, 1 опис, 87 а.е., 1.03 л.м., 1936–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Михалци. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЛОЗЕН
Ф. 393, 1 опис, 68 а.е., 0.60 л.м., 1944–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Камен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МАСЛАРЕВО
Ф. 557, 4 описа, 102 а.е., 1.06 л.м., 1948–1978 г.

В края на 1956 г. към него преминава като пълномощничество с. Вързулица.
От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МИЙКОВЦИ
Ф. 1364, 1 опис, 54 а.е., 0.36 л.м., 1945–1955 г.

Съществува самостоятелно до края на 1955 г., когато преминава като пълномощничество към СОНС – с. Буйновци. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Елена.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МИНДЯ
Ф. 222, 1 опис, 90 а.е., 1.21 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Церова кория. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МИХАЛЦИ
Ф. 506, 4 описа, 80 а.е., 1.14 л.м., 1944–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Лесичери, Мусина и Стамболово. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МОМИН СБОР
Ф. 316, 1 опис, 51 а.е., 0.48 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Велико Търново. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МОРАВА
Ф. 579, 4 описа, 148 а.е., 1.34 л.м., 1947–1978 г.

От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МУСИНА
Ф. 213, 1 опис, 68 а.е., 1.12 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Михалци. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС– Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. НЕДАН
Ф. 306, 2 описа, 161 а.е., 1.91 л.м., 1945–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Павликени. През 1971–1978 г. е самостоятелен
съвет. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 472, 1 опис, 70 а.е., 0.70 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Камен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Стражица.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. НИКЮП
Ф. 402, 1 опис, 47 а.е., 0.90 л.м., 1944–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Ресен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. НОВА ВЪРБОВКА
Ф. 290, 1 опис, 80 а.е., 1.04 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Камен. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. НОВО ГРАДИЩЕ
Ф. 223, 2 описа, 46 а.е., 0.50 л.м., 1945–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Асеново. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. НОВО СЕЛО
Ф. 340, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1941–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Балван. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 652, 3 описа, 76 а.е., 0.84 л.м., 1946–1978 г.

През 1959 г. към него преминава като пълномощничество с. Иванча. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 647, 4 описа, 168 а.е., 1.54 л.м., 1943–1978 г.

През 1959 г. към него преминава като пълномощничество с. Червена. От
началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ОРЕШ
Ф. 260, 2 описа, 85 а.е., 0.71 л.м., 1945–1978 г.

През 1959–1960 г. е център на община със съставно село с. Българско Сливово, след което преминава като пълномощничество към ГОНС – Свищов. През
1971–1978 г. е самостоятелна община. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Свищов.

43

Архивни справочници

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПАВЕЛ
Ф. 522, 2 описа, 73 а.е., 0.55 л.м., 1945–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Страхилово. През 1971–1978 г. е самостоятелна община. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПАИСИЙ
Ф. 374, 1 опис, 50 а.е., 0.50 л.м., 1945–1955 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Камен. През 1971–1978 г. е към СОНС – с. Виноград. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПАЛИЦИ
Ф. 243, 2 описа, 13 а.е., 0.23 л.м., 1942–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Беброво. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Елена.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПАСКАЛЕВЕЦ
Ф. 224, 1 опис, 65 а.е., 0.61 л.м., 1944–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Дъскот. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПАТРЕШ
Ф. 320, 1 опис, 45 а.е., 0.70 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Павликени. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПИСАРЕВО
Ф. 501, 1 опис, 29 а.е., 0.42 л.м., 1944–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Долна Оряховица. От началото на 1979 г. е
кметство към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПЛАКОВО
Ф. 344, 1 опис, 47 а.е., 0.35 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Килифарево. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Килифарево.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 678, 4 описа, 223 а.е., 3.28 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Крушето, Първомайци и Янтра. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 499, 4 описа, 113 а.е., 1.54 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Градина (Стефан Стамболово), Куцина и Сашево. От началото на 1979 г.
е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПРИСОВО
Ф. 289, 1 опис, 16 а.е., 0.26 л.м., 1944–1956 г.

През 1956 г. преминава като пълномощничество към СОНС – с. Дебелец, а
през 1960 г. – към ГОНС – Велико Търново. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПУШЕВО
Ф. 324, 1 опис, 40 а.е., 0.48 л.м., 1946–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Велико Търново. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПЧЕЛИЩЕ
Ф. 226, 2 описа, 59 а.е., 0.53 л.м., 1944–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Церова кория. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПЪРВОМАЙЦИ
Ф. 372, 1 опис, 13 а.е., 0.18 л.м., 1956–1958 г.

Създаден е през 1956 г. след сливането на селата Сергювец и Темниско в
с. Първомайци. Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като пълномощничество към СОНС – с. Поликраище. От началото на
1979 г. е кметство към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. РАДАНОВО
Ф. 346, 1 опис, 51 а.е., 0.40 л.м., 1945–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Полски Тръмбеш. От началото на 1979 г. е
кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. РЕСЕН
Ф. 584, 4 описа, 199 а.е., 2.83 л.м., 1944–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Водолей, Дичин и Никюп. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС –
Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. РОДИНА
Ф. 231, 1 опис, 44 а.е., 0.46 л.м., 1945–1957 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Златарица. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Златарица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. РУСАЛЯ
Ф. 212, 2 описа, 84 а.е., 1.17 л.м., 1943–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Самоводене. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 566, 4 описа, 215 а.е., 2.85 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на селата Русаля и Хотница. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико
Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. САШЕВО
Ф. 1340, 1 опис, 41 а.е., 0.58 л.м., 1971–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Полски Сеновец. През 1971–1978 г. е самостоятелен съвет. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СЕРГЮВЕЦ
Ф. 370, 1 опис, 14 а.е., 0.18 л.м., 1945–1955 г.

Съществува до 1956 г., когато се обединява със с. Темниско и се създава ново
с. Първомайци.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СЛИВОВИЦА
Ф. 262, 1 опис, 34 а.е., 0.67 л.м., 1948–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Джулюница.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СЛОМЕР
Ф. 245, 1 опис, 34 а.е., 0.25 л.м., 1943–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Караисен. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СРЕДНИ КОЛИБИ
Ф. 305, 1 опис, 26 а.е., 0.23 л.м., 1949–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Елена. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Елена.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТАМБОЛОВО
Ф. 211, 1 опис, 97 а.е., 1.19 л.м., 1944–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Михалци. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Павликени.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТРАХИЛОВО
Ф. 541, 4 описа, 158 а.е., 1.32 л.м., 1943–1978 г.

През 1959–1970 г. към него се числи като пълномощничество с. Павел. От
началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Полски Тръмбеш.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТРЕЛЕЦ
Ф. 304, 2 описа, 18 а.е., 0.26 л.м., 1948–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Драганово. От началото на 1979 г. е кметство
към ОбНС – Горна Оряховица.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СУШИЦА
Ф. 554, 4 описа, 236 а.е., 1.71 л.м., 1945–1978 г.

В началото на 1959 г. за три месеца преминава като пълномощничество към
СОНС – с. Стражица, след което е отново самостоятелен съвет. От началото
на 1979 г. е кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ТЕМНИСКО
Ф. 371, 1 опис, 10 а.е., 0.17 л.м., 1946–1955 г.

Съществува до 1956 г., когато се обединява със с. Сергювец и се създава ново
с. Първомайци.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ХАДЖИДИМИТРОВО
Ф. 230, 3 описа, 66 а.е., 0.81 л.м., 1945–1978 г.

През 1959–1964 г. е пълномощничество към СОНС – с. Алеково. От началото
на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ХОТНИЦА
Ф. 301, 2 описа, 77 а.е., 0.96 л.м., 1945–1978 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Самоводене. През 1971–1978 г. е самостоятелен съвет. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 500, 4 описа, 227 а.е., 2.08 л.м., 1945–1978 г.

През 1959 г. към него преминават като пълномощничества съветите на
селата Капиново, Миндя и Пчелище. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Велико Търново.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЧАПАЕВО (ЦАРСКИ ИЗВОР)
Ф. 208, 1 опис, 39 а.е., 0.48 л.м., 1944–1959 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Стражица. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Стражица.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЧЕРВЕНА
Ф. 276, 1 опис, 48 а.е., 0.69 л.м., 1943–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Овча могила. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Свищов.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ШИЛКОВЦИ
Ф. 279, 1 опис, 25 а.е., 0.30 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към ГОНС – Елена. От началото на 1979 г. е кметство към
ОбНС – Елена.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЯНТРА
Ф. 280, 2 описа, 37 а.е., 0.67 л.м., 1952–1958 г.

Съществува самостоятелно до началото на 1959 г., когато преминава като
пълномощничество към СОНС – с. Поликраище. От началото на 1979 г. е кметство към ОбНС – Горна Оряховица.
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Наредби и указания от МС и ОНС – Велико Търново по дейността на
народните съвети (1944–1956).
Заповедни книги (1943–1966).
Протоколи, доклади, отчети, планове и информации от сесии на съветите и заседания на управите и ИК (1934–1979), Ф. 495 (1944–1990).
Протоколи на избирателни комисии за издигане кандидатури на съветници и народни представители; доклади на мандатните комисии и изборни
бюлетини; протоколи за резултатите от гласуването и клетвени листове на
съветниците (1945–1978), Ф. 495 (1945–1986).
Преписка по национализацията на предприятия – Ф. 495 (1947–1948);
планове, доклади и сведения за откриване на предприятия и цехове, изпълнение на производствени програми и др. (1948–1950); регистри на занаятчийс
ките заведения – Ф. 495 (1935–1953), Ф. 550 (1920–1960).
Протоколи, доклади, сведения и писма по укрепването на ТКЗС, състоянието на личните стопанства и поземления фонд, за причисляване и раздаване на земя от ДПФ, създаване на трайни насаждения, наличните селскостопански животни и птици, заразните болести и борбата с тях; баланси на
земята (1945–1970), Ф. 495 (1950–1987).
Статистически отчети за земята, броя на селскостопанските животни и
птици, личните стопанства и средните добиви от декар (1953–1978).
Преписка по определяне границата на с. Добри дял със с. Джулюница –
Ф. 233 (1907–1942).
Информации и писма по отчуждаване на земи за строителни обекти, по
капиталовложенията, електрифицирането и благоустрояването на селища,
строеж на пътища (1945–1970).
Планове, отчети, информации и сведения по стокооборота, продажните цени, разкриване на търговски заведения, изкупуване на селскостопанска
продукция (1945–1970).
Доклади и информации за учебно-възпитателната работа в училищата,
дейността на читалищата, библиотеките, радиоцентровете и кината, състоянието и развитието на художествената самодейност (1945–1978).
Сведения за дружествата и кооперациите в района на общината – Ф. 495
(1945–1947).
Планове, отчети и сведения за здравеопазването, хигиенизирането и
борбата със заразните болести (1944–1958).
Бюджети и финансови отчети (1945–1978), Ф. 495 (1944–1990).
Щатни разписания (1967–1990); сведения за състава на общината и персонала (1946–1947, 1953); лични досиета на служители – Ф. 495 (1935–1948).
Сведения за състава и броя на населението в района на съвета (1944–1946,
1956, 1965); преписка и списъци за изселване на турци – Ф. 495 (1950–1951).
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КОЛЕКЦИЯ „ИЗБОРНИ ДОКУМЕНТИ
ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ РЕГИОН“
Ф. 1707, 14 описа, 287 а.е., 3.59 л.м., 1990–2007 г.
Районни избирателни комисии за избор на народни представители –
Велико Търново
Районни избирателни комисии за избор на президент и вицепре
зидент – Велико Търново
Общински избирателни комисии за избор на общински съветници
и кметове във Великотърновски регион
РИК се назначават от ЦИК по предложение на областните управители
след консултации с политическите сили в региона. РИК следят и контролират
спазването на законността при подготовката и провеждането на избори за народни представители, президент и вицепрезидент, регистрират кандидатските
листи на политически партии, коалиции и мажоритарни кандидати, установяват резултатите от гласуването по предадените от СИК протоколи и ги обявяват. ОИК се назначават от ЦИК по предложение на кметовете на общини
след консултации с политическите сили в общината. ОИК следят и контролират спазването на законността при подготовката и провеждането на избори за
общински съветници и кметове, регистрират кандидатските листи на политически партии, коалиции и мажоритарни кандидати за участие в изборите, установяват резултатите от гласуването по предадените от СИК протоколи и ги
обявяват, издават удостоверения на избраните кандидати. СИК се назначават
от РИК и ОИК по предложение на кметовете на населени места след консултации с политическите сили. Осигуряват спазването на законността в района на
секциите, преброяват подадените гласове и оформят резултатите в протокол,
който изпращат в съответните РИК или ОИК.

Протоколи от консултации на областния управител и кметовете на общини с представители на политическите сили за определяне състави на РИК,
ОИК и СИК за избори за народни представители, президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове (1995, 1999, 2001, 2003).
Протоколи и материали от заседания на РИК (1997, 2001) и ОИК (1991–
2007) за подготовката, провеждането и резултатите от редовни избори, частични избори за кметове на кметства и подмяна на общински съветници.
Заявления, удостоверения, подписки на инициативни комитети за издигане на кандидатури за общински съветници, кметове на общини и населени
места (1991); листовки, плакати и диплянки на политически сили за избор на
народни представители във ВНС (1990).
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Регистри на: избирателни листи на кандидатите за народни представители,
издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на независими кандидати; застъпници на кандидатите за народни представители (1997).
Кандидатски листи на политически партии и коалиции и кандидати за общински съветници, кметове на общини и населени места във Великотърновски регион (1995, 1999, 2003).
Протоколи: на РИК и СИК за резултатите от избори за народни представители (1990, 1991, 1994, 1997, 2001), президент и вицепрезидент (1992,
1996, 2001); на ОИК и СИК за резултатите от избори на общински съветници
и кметове и частични избори на кметове на кметства (1991–2006).
Образци на бюлетини за избиране на общински съветници, кметове на
общини и кметове на кметства (1999, 2003).
І. 2. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1189, 3 описа, 73 а.е., 1.77 л.м., 1963–1987 г.
Създаден е през юни 1963 г. като Инспекция за партиен и държавен контрол.
През 1966 г. се преименува на Инспекция за държавен контрол, а от 1972 г. е
ОК за държавен и народен контрол. Осъществява контрол във всички отрасли и
сектори на народното стопанство на територията на окръга. Преустановява
дейността си с Решение № 15 от 10 дек. 1987 г. на Комитета за държавен и
народен контрол.

Протоколи и материали от заседания на Инспекцията и Комитета (1963–
1987).
Годишни, шестмесечни и тримесечни планове за дейността и отчети за
изпълнението им; приети решения по извършени проверки (1963–1975).
Щатни разписания (1984–1987).
О БЩ ИНСК И К О МИ Т Е Т И З А Д Ъ РЖАВЕ Н И НА РОД Е Н
К ОНТ РОЛ
11 фонда, 20 описа, 440 а.е., 4.91 л.м., 1963–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1453, 2 описа, 42 а.е., 0.80 л.м., 1973–1990 г.
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1456, 2 описа, 112 а.е., 1.32 л.м., 1972–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ЕЛЕНА
Ф. 1509, 2 описа, 26 а.е., 0.32 л.м., 1972–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1507, 2 описа, 18 а.е., 0.15 л.м., 1975–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
КИЛИФАРЕВО
Ф. 1508, 1 опис, 12 а.е., 0.18 л.м., 1967–1987 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1504, 2 описа, 40 а.е., 0.40 л.м., 1974–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1511, 2 описа, 45 а.е., 0.36 л.м., 1963–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1510, 2 описа, 30 а.е., 0.22 л.м., 1973–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
СВИЩОВ
Ф. 1506, 3 описа, 60 а.е., 0.80 л.м., 1970–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
СТРАЖИЦА
Ф. 1585, 1 опис, 19 а.е., 0.18 л.м., 1984–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
СУХИНДОЛ
Ф. 1586, 1 опис, 36 а.е., 0.18 л.м., 1981–1990 г.
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Създадени са в периода 1972–1979 г. и продължават дейността на общинските комисии за народен контрол. Осъществяват контролна дейност за отстраняване на отрицателните явления и социалните деформации в сътрудничество със специализираните контролни органи, масовите обществено-политически организации и постоянните комисии при общинските съвети. Закрити са с
решение на ВНС от 25 септ. 1990 г.

Структури и състави на комитетите и комисиите за народен контрол
(1972, 1979–1990).
Протоколи и доклади от годишни отчетни събрания (1973–1978, 1984–
1990); протоколи и материали от заседания на Общинската комисия за народен контрол – Ф. 1508 (1967, 1971) и комитетите (1972–1990); решения по
извършени проверки (1973–1990).
Годишни планове (1974–1990); годишни отчети, доклади, информации
и анализи за контролната дейност (1972–1976, 1979–1990); информации за
работата на Градската комисия за народен контрол – Ф. 1511 (1963–1969).
Таблици и анализи на постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани (1981–1990).
Протоколи и докладни записки от извършени проверки (1975–1990);
справки за извършени проверки и наложени наказания – Ф. 1456 (1984–
1986); оценки, справки и информации за съвместната дейност с други органи
и организации (1974–1979, 1981–1986).
Годишни анализи и статистически отчети за контролната дейност (1972–
1990).
Годишни бюджети и лимити – Ф. 1456, Ф. 1506 (1988–1990).
Албуми със снимки от отчетно-изборни конференции, на председатели и
нещатни инспектори – Ф. 1453, Ф. 1511 (1981–1990).
ЦЕНТЪР ПО КАЧЕСТВОТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1541, 3 описа, 91 а.е., 0.48 л.м., 1974–1995 г.
Създаден е през 1971 г. като Окръжна инспекция по качеството – териториално поделение на Комитета по качество, стандартизация и метрология с
предмет на дейност: контрол върху спазване на нормативните документи, рег
ламентиращи качеството на продукцията, Закона за стандартизацията и правилника за неговото приложение, българските държавни стандарти, отрасловите нормали и технически условия. През 1977 г. е трансформиран в Окръжна дирекция, а от 1981 г. е Районен център по стандартизация, метрология и контрол
върху качеството с район на действие Великотърновски окръг, а по отношение
на контрола върху съдовете и съоръженията с повишена опасност – и Габровски
и Търговищки окръзи. В края на 1986 г. е преименуван на Център по качеството.
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Съгласно ПМС № 97 от 10 юни 1992 г. е извършена пълна ликвидация на центъра.
От 1 авг. 1992 г. започва да функционира Регионален център по метрология, поделение на Комитета за стандартизация и метрология. От декември 1998 до февруари 2000 г. е териториално поделение на Държавна агенция по стандартизация
и метрология, дирекция „Мерки и измервателни уреди“, след което губи своята
юридическа самостоятелност.

Протоколи от общи събрания на колектива по организационни въпроси
(1991–1992).
Годишни планове, програми и мероприятия по дейността (1976–1989);
годишни отчетни доклади (1982–1987).
Отчети и сведения за: държавното приемане на промишлената продукция и периодични проверки на средствата за измерване (1989); сертификацията, изпитването, оперативния и граничния контрол (1990–1991); дейността
на Инспекция за държавен и технически надзор (1990, 1991); дейността по
метрология (1982–1987, 1990–1995).
Информации, доклади и справки за качеството и техническото ниво на
продукцията (1977–1983), входящия контрол в производствените предприятия и равнището на производствения брак (1982).
Оценка за техническото равнище и качеството на продукцията (1979);
списъци на оценките на изделията на предприятията в окръга (1981); справка
за атестираната продукция във висша категория със знак К (1982).
Справки за резултатите от преглед на стандартизационните документи и
направените предложения за изменение и допълнение на БДС и отрасловите
нормали в промишлените предприятие на окръга (1982); оценки и анализи за
резултатите от обществени прегледи за производството, качеството на работата и продукцията (1983–1985).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1977–1982); образователната и квалификационната структура на персонала (1990–1992); експлоатацията на автомобилния транспорт (1986–1989, 1991, 1992).
Еднократни статистически отчети за: разпределението на персонала по
категории, групи длъжности и пол (1986–1989), броя на заетите специалисти
с висше, полувисше и средно специално образование (1986–1988).
Бюджети и бюджетни сметки, счетоводни отчети (1977–1995); ликвидационен баланс към 31 юли 1992 г.
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990–1991);
щатни разписания с изменения към тях (1975–1995).
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І. 3. ОТБРАНА И ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА БЕЗОПАСНОСТ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ДОБРОВОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 558, 5 описа, 871 а.е., 6.78 л.м., 1951–1991 г.
Учреден е на 13 май 1951 г. след обединяването на СБПФ и Народния съюз за
спорт и техника в една организация. Основната дейност на ДОСО е да провежда
широка учебна дейност по масово отбранителните и техническите дисциплини,
стрелкова подготовка, радиосвързочно дело, плуване, гребане и др., да развива
спортно-състезателна дейност. С Решение № 9 на Политбюро на ЦК на БКП от
9 ян. 1968 г. ДОСО преустановява своята дейност и функциите ѝ се поемат от
ДКМС. В изпълнение на Решение № 293 на Политбюро на ЦК на БКП от 15 юли
1977 г. и ПМС № 7 от 4 ноем. 1977 г. на територията на Великотърновски окръг
се създава Организация за военнотехническа подготовка на населението с ОС във
Велико Търново и общински съвети във всички общини. През 1982 г. се преименува
в Организация за съдействие на отбраната. От 1988 г. ръководният орган е ОбС,
а от 1991 г. – Регионален съвет. Основната дейност на организацията е да осъществява военнотехническата подготовка на населението и началното военно
обучение на младежта, като организира и провежда цялостната дейност в тази
насока. С ПМС от 1992 г. дейността на ОСО се прекратява и съветът е закрит.

Устав (1988).
Наредби на ОС на ОСО за организиране на републикански спортни първенства (1977–1988); инструкции и правилници за дейността на клубовете
и школите и осъществяване на военноприложните и техническите спортове
(1980–1981).
Заповедни книги и заповеди по дейността (1977–1991); заповеди на
председателя на ЦС на ОСО за награждаване на обществени активисти и
щатни работници (1986–1990).
Протоколи и материали от: пленуми, конференции, годишни отчетни
събрания (1951–1968) и заседания на Бюрото (1951–1968, 1978–1980); учредителни конференции на градски и общински комитети и клубове на ДОСО
(1959), заседания на бюрата на общинските съвети (1978–1991), общи събрания и заседания на общински клубове и комисии за съдействие на отбраната
към кметства, предприятия и учебни заведения (1982–1991).
Доклади и снимки от юбилейни чествания (1987–1988).
Годишни планове (1951–1987); планове за привеждане в готовност за
работа във военно време (1982, 1987).
Годишни, шестмесечни и тримесечни отчети за дейността с анализи към
тях (1952–1967).
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Годишни планове и отчети на общинските съвети на ОСО (1978–1990) и
комисиите за съдействие на отбраната към училища, кметства и предприятия
(1986–1989).
Годишни отчети за резултатите от военнотехническата подготовка
на населението (1962–1965, 1978–1989), работата на школите и клубовете (1956–1967, 1978–1990), резултатите по масово-отбранителната работа
(1985–1990).
Информации за подготовка на наборници за нуждите на въоръжените
сили (1981–1985) и съхранението, поддържането и отчета на наличното въоръжение и боеприпаси (1985); донесения за мобилизационната готовност във
Велико Търново (1981–1988).
Планове и протоколи за извършени частични и комплексни проверки
на общинските съвети, комисиите за съдействие на отбраната и клубовете и
школите на ОСО (1980–1991).
Протоколи на Съвета за ТНТМ (1988–1989).
Годишни бюджети (1977–1991) и отчети за изпълнение на бюджета
(1986–1987); годишни счетоводни отчети (1977–1991); бюджети и отчети за
изпълнение на бюджета на общинските съвети на ОСО (1988–1989).
Годишни счетоводни отчети и разделителни баланси на регионалните
клубове и школи (1991–1992); ревизионни актове (1976–1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1989–1991);
щатни разписания на служители на съвета (1977–1979, 1986), на служители
на Окръжен авто-мотоклуб и Окръжен аероклуб (1984–1987), на общинските
съвети (1988–1990).
Военновременни щатни разписания (1982, 1988, 1991); справки за разпределението на лимита за численост на персонала, ФРЗ и изразходваните
средства по отделни параграфи на щатни разписания (1979–1985).
Устав на профорганизацията (1988); доклад и решения от отчетно-изборна конференция (1981); протоколи от заседания на профкомитета, отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1978–1987).
Протоколи на профорганизациите при общинските съвети във Велико
Търново и Горна Оряховица (1988–1990).
Заповеди за отчитане на резултатите от социалистическото съревнование и награждаване на първенци (1978–1987).
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О К О ЛИ ЙС К И К О МИ Т Е Т И НА Д ОБРОВОЛНА Т А
ОР Г А НИ З А ЦИЯ З А С Ъ Д Е ЙС Т ВИЕ НА ОТ БРАНАТ А
4 фонда, 4 описа, 234 а.е., 5.14 л.м., 1951–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 241, 1 опис, 69 а.е., 2.49 л.м., 1951–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 428, 1 опис, 21 а.е., 0.45 л.м., 1951–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ЕЛЕНА
Ф. 363, 1 опис, 120 а.е., 1.39 л.м., 1951–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 394, 1 опис, 24 а.е., 0.81 л.м., 1951–1958 г.
Създадени са през 1951 г. от обединяването на СБПФ и Народния съюз за
спорт и техника. Основната им задача е изграждане на първични организации,
клубове и школи на ДОСО в предприятия, учебни заведения и ТКЗС за подготовка
на кадри по военнотехнически дисциплини. Действат до закриването на околиите
през 1959 г., когато функциите им се поемат от градски и общоселски комитети.

Окръжни, писма и инструкции от ОС и ЦС на ДОСО за организационната, спортно-масовата и културно-просветната дейност – Ф. 363, Ф. 428
(1951–1958).
Протоколи и материали от заседания на бюрата (1951–1958), годишни
конференции и съвещания – Ф. 241, Ф. 428 (1951–1958) и събрания на първичните организации – Ф. 363 (1951–1957).
Списъци на първичните организации – Ф. 241 (1955).
Планове, информации и доклади за организационно-пропагандната и
учебно-спортната дейност на комитетите и първичните организации (1951–
1958).
РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1637, 2 описа, 81 а.е., 0.72 л.м., 1972–2000 г.
Създадена е на 1 окт. 1972 г. на основание Наредба за образуване, съхраняване и използване на държавните материални резерви, одобрена с Разпореждане
№ 188 от 12 май 1972 г. на Бюрото на МС. Съхранява и обновява натрупаните
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държавен резерв и военновременни запаси на територията на областите Велико
Търново, Габрово, Русе, Разград и Търговище.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1973, 1991,
1998).
Протоколи от общи събрания (1973–1989) и заседания на Дирекционния
съвет с материали (1973–1984).
Писма и докладни записки до ГУ „Държавен резерв и военновременни запаси“ за работата на Дирекцията и решаване на проблемни въпроси
(1994–1995); информации за изпълнение на решения от дирекционни съвети
(1993–1995).
Годишни планове за натрупване на държавни материални резерви и мобилизационни запаси (1973, 1975–1986, 1995–1996) и по мобилизационноотбранителната подготовка на Дирекцията (1974–1978, 1981, 1983, 1985–
1990).
Годишни обзори и отчети за изпълнение на плановете по натрупване,
освежаване и възстановяване на държавните материални резерви и мобилизационни запаси (1973–1989) и извършената работа по мобилизационно-отбранителната подготовка (1973, 1976, 1979–1989); отчет-анализ за дейността
(1995).
Протоколи от извършени комплексни проверки по отбранително-мобилизационната подготовка (1978, 1981, 1985, 1988).
Годишни бюджети (1973–1976, 1978–1996, 1999); обяснителни записки
и отчети за касовото изпълнение на бюджета (1994–2000); годишни счетоводни отчети (1972–1990, 1992–2000).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978, 1989–
1990, 1999–2000); щатни разписания (1974–1977, 1980–2000).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО ПО ДОСТАВКИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1166, 1 опис, 30 а.е., 0.57 л.м., 1953–1958 г.
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ІІ. СЪД И ПРОКУРАТУРА
ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 918, 14 описа, 309 а.е., 4.99 л.м., 1943–2000 г.
Съществува отпреди 1944 г. като Областен съд. Със създаването на окръзите през 1949 г. се преименува на Окръжен съд. Осъществява правораздаването
на територията на окръга, като защитава установения от Конституцията държавен и обществен строй, свободата и правата на гражданите.

Протоколи от съвещания (1949–1963) и общи събрания на съда и районните съдилища (1949–1961, 1993–2000).
Доклади за обобщаване на съдебната практика в съдилищата от окръга
(1968–1979).
Годишни планове (1951–1960, 1971–1973, 1977–1983) и отчетни доклади
за дейността на съда (1963, 1965–1966, 1968–1972, 1984–1991, 1993–2000) и
съдилищата в окръга (1951–1960, 1968–1972, 1976–1983, 1989–1992).
Годишни статистически отчети за работата на съда по гражданските
(1963, 1966–1973, 1984–1991, 1996, 1998–2000) и наказателните дела (1963,
1966–1973, 1985–1991, 1998–2000) и по делата от общ характер с непълнолетни лица (1971, 1973), персонала и ФРЗ (1986–1993) и социалното развитие на трудовите колективи (1986–1987).
Годишни бюджети (1970–1971, 1973–1975, 1977–1981, 1989–1993,
1997–2000), отчети за изпълнение на бюджета (1991–1993, 1997–2000), баланси (1998–2000).
Щатни разписания (1970–1971, 1973–1975, 1977–1981, 1989–1993).
Наказателни дела от общ характер (1947–1970), присвояване (1954–
1960), убийства (1953–1973, 1984–1985, 1990–1991), предумишлено убийс
тво, присвояване и документна измама (1990–1991), транспортни произшествия (1957–1963), кражби (1958, 1979–1983), палеж (1959) и причиняване на
смърт чрез криминален аборт (1979–1983); граждански дела (1943–1962,
1997–1998); канцеларски дела (1949–1961); конфискационни дела за незаконно забогатяване (1947).
Протоколи от годишни отчетни събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1973–1976).
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Р А ЙОННИ С Ъ Д ИЛИЩ А
5 фонда, 27 описа, 561 а.е., 4.85 л.м., 1945–2004 г.
РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1451, 4 описа, 62 а.е., 0.57 л.м., 1960–2002 г.
РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1009, 7 описа, 279 а.е., 2.26 л.м., 1945–2000 г.
РАЙОНЕН СЪД – ЕЛЕНА
Ф. 1376, 5 описа, 66 а.е., 0.51 л.м., 1949–2004 г.
РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1030, 6 описа, 104 а.е., 0.96 л.м., 1945–2000 г.
РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ
Ф. 1362, 5 описа, 50 а.е., 0.55 л.м., 1963–2000 г.
Съществуват отпреди 9 септ. 1944 г. като околийски съдилища. Със Закона
за устройството на съдилищата от 1952 г. се преименуват на народни. След приемане на новата конституция през 1971 г. стават районни съдилища. Основната
им дейност е правораздаване. Разглеждат и решават наказателни и граждански
дела и осъществяват нотариална и съдебно-изпълнителна дейност.

Правилник за вътрешния ред с изменения и допълнения – Ф. 1376 (1953–
1957).
Протоколи от съвещания – Ф. 1376 (1977–1979); годишни отчетни док
лади с приложенията към тях (1958–2000).
Годишни и шестмесечни доклади и отчети за работата на съдебно-изпълнителната служба – Ф. 1009 (1968–1975), Ф. 1030 (1978, 1983), Ф. 1376
(1960, 1962–1963, 1965–1966, 1974–1975).
Доклади и анализи за обобщаване на съдебната практика по категории
дела (1963–1988).
Приемо-предавателен протокол за предаване на архивни документи
между Служба по вписванията и Районен съд – Елена – Ф. 1376 (2004).
Годишни планове за съдебно-изпълнителната и нотариалната дейност
(1956–1996).
Годишни, шестмесечни и тримесечни статистически отчети за дейността по гражданските и наказателните дела (1953–2000), дейността на съдияизпълнителя – Ф. 1030, Ф. 1376 (1991–2000), Ф. 1362 (1994–1995), Ф. 1451
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(1996–2000), заетите лица и средствата за работна заплата (1976–2000), образователната и възрастовата структура на персонала и условията на труд –
Ф. 1376 (1991–1992).
Годишни бюджети и отчети по изпълнение на бюджета (1965–2000); годишни баланси (1998–2000).
Щатни разписания (1967–2000).
Наказателни и граждански дела (1945–2002).
Албум със снимки на служителите – Ф. 1451 (1980).
Доклади от годишни отчетни събрания и дневник на профгрупата –
Ф. 1009 (1967–1982); протоколи и доклади от годишни събрания на профорганизацията – Ф. 1030 (1965–1973).
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1106, 5 описа, 268 а.е., 1.64 л.м., 1945–1995 г.
Създадена е през 1948 г. със Закона за прокуратурата на НРБ. Тя е пряко
подчинена и се ръководи от Главната прокуратура на страната. Осъществява
надзор за спазване на законността, защитава правата и законните интереси на
гражданите като привлича към отговорност извършителите на престъпления и
закононарушения.

Годишни: планове за дейността (1969–1980, 1986–1988), отчетни доклади (1953–1995).
Доклади и протоколи за опазване на собствеността, състоянието на следствената работа и борбата с детската престъпност (1954–1963), по общия,
следствения и наказателно-съдебния надзор (1958–1964), за ръководната и
организационната работа в прокуратурата (1958–1961).
Статистически сведения за извършените престъпления, броя на осъдените лица, всички видове надзори, постъпленията на следствени дела (1951–
1964).
Годишни статистически отчети по: общия (1974–1992), гражданско-съдебния (1977–1992), наказателно-съдебния (1974–1990) надзор; делата от
общ характер с непълнолетни лица (1973–1992); предварителното производство (1972–1980, 1991–1992); ФРЗ, разпределението на персонала и броя на
специалистите с висше образование (1965–1970).
Годишни бюджети и отчети по изпълнението им, щатни разписания
(1953–1963, 1969–1995).
Прокурорски и следствени дела (1945–1964, 1976–1980); прекратени
следствени дела (1990–1991).
Доклади, протоколи и сведения за дейността на другарските съдилища
(1961–1964).
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Р А ЙОННИ ПРОК УРАТ УРИ
5 фонда, 26 описа, 403 а.е., 2.17 л.м., 1949–2000 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1103, 5 описа, 132 а.е., 0.69 л.м., 1949–1995 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1121, 6 описа, 93 а.е., 0.54 л.м., 1958–2000 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЕЛЕНА
Ф. 1411, 5 описа, 56 а.е., 0.38 л.м., 1949–2000 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1388, 5 описа, 63 а.е., 0.28 л.м., 1960–2000 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СВИЩОВ
Ф. 1387, 5 описа, 59 а.е., 0.28 л.м., 1958–2000 г.
Създадени са със Закона за прокуратурата на НРБ от 23 март 1948 г. като
околийски, а от 1958 г. са районни. Осъществяват наказателно-съдебен, следствен, общ и гражданско-съдебен надзор за спазване на законите и привличат
под отговорност извършителите на престъпления и правонарушения.

Годишни и перспективни планове по цялостната дейност (1967–1980,
1987–1989, 1991); годишни отчетни доклади – Ф. 1103 (1949–1995), Ф. 1121
(1963–2000), Ф. 1411 (1952–2000).
Информации за следствената работа – Ф. 1388 (1975–1979); анализи за
дейността на съда по общия надзор и следствената дейност – Ф. 1387 (1984–
1985).
Годишни статистически отчети за: дейността по общия, гражданскосъдебния и следствения надзор, делата от общ характер с непълнолетни,
предварителното производство (1949–2000); персонала и ФРЗ – Ф. 1121
(1991–1995), Ф. 1387 (1981, 1986–1989, 1995–2000), Ф. 1388 (1991–2000);
образователната и възрастовата структура на персонала и условията на
труд – Ф. 1121, Ф. 1387, Ф. 1388 (1991–1992); социалното развитие на трудовите колективи (1981, 1986, 1988–1989); движението на личния състав –
Ф. 1387 (1961–1975).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1961–2000).
Щатни разписания (1979–2000).
Прокурорски дела – Ф. 1121 (1958–1967).
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Съдебни дела – Ф. 1103 (1949–1968), Ф. 1387 (1958–1980, 1987–2000),
Ф. 1388 (1960–1975, 1982–2000).
СЪВЕТ НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1323, 3 описа, 80 а.е., 0.98 л.м., 1944–1990 г.
Създаден е през 1898 г. със Закона за адвокатите като Адвокатски съвет.
След 1944 г. статутът му се урежда със Закона за адвокатите от 1947 г. През
1952 г. се преименува на Съвет на адвокатската колегия. Обединява адвокатските колективи в градовете на територията на Великотърновски окръг. Чрез
създадените към него групи оказва специализирана правна помощ на юридически
лица и граждани, съдейства за предотвратяване на закононарушения и разпрос
траняване на правни знания сред обществото.

Правилници за вътрешния ред на адвокатската колегия и адвокатските
колективи (1977, 1984).
Протоколна книга (1944–1973); протоколи и материали към тях от годишни отчетни и общи събрания и заседания на колегията (1973–1990).
Протоколи на изборното бюро с приложени списъци на адвокатите
(1979, 1983, 1985). Годишни планове за дейността (1974–1981, 1983–1987,
1989) и отчетни доклади (1951–1972).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1975–1987, 1989),
социалното развитие на трудовите колективи (1984–1986, 1988–1989), социалистическото съревнование, челния опит, почините и инициативите
(1984–1986); еднократни статистически отчети за разпределението на персонала (1974–1986, 1988, 1990).
Годишни таблици и обзори за изпълнение на финансовите показатели
(1978–1982).
Щатни разписания (1978–1982, 1985–1990).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
ОКРЪЖЕН ЗАТВОР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1152, 1 опис, 121 а.е., 0.51 л.м., 1944–1952 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОСИЕТА НА ОСЪДЕНИ ОТ
НАРОДНИЯ СЪД ЛИЦА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО С
КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВАТА ИМ“
Ф. 1594, 1 опис, 76 а.е., 0.36 л.м., 1944–1951 г.
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ІІІ. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ІІІ. 1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
О К О Л И ЙС К И К ОМИТ Е Т И
Н А Н А РО Д НИ Я С Ъ Ю З „З ВЕ НО“
2 фонда, 2 описа, 22 а.е., 0.19 л.м., 1944–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ
„ЗВЕНО“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 65, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1944–1948 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ
„ЗВЕНО“ – СВИЩОВ
Ф. 191, 1 опис, 15 а.е., 0, 12 л.м., 1944–1949 г.
Създадени непосредствено след 9 септ. 1944 г. като Политически кръг „Звено“ за политико-просветна и културно-масова дейност сред членовете им. Ръководят се от УС, КС и общи събрания. Имат представители в околийските комитети на ОФ. През март 1949 г. се вливат в ОФ.

Окръжни, писма и указания от Централното ръководство и Областния
комитет на съюза – Плевен по дейността на организацията (1944–1948) и
от Младежкия народен съюз „Звено“ по организационни въпроси – Ф. 191
(1944–1946).
Протоколни книги на УС, КС и общи събрания (1945–1949); учредителни протоколи и протоколи от събрания на организациите в селата (1944–
1948).
Преписки, сведения, изложения и доклади за състоянието на низовите
организации, провеждането на събрания и конференции, организиране отпускането на помощи, културно-масовата работа и др. (1945–1948).
Декларации за членство и списъци на членовете (1945–1948).
ОКРЪЖНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 938, 3 описа, 429 а.е., 7.82 л.м., 1949–1987 г.
Учредена е на 8 окт. 1949 г. след разделянето на страната на окръзи с цел
стабилизиране и организационно-политическо укрепване на местните и околийс
ките земеделски дружби. При създаването в състава ѝ влизат околийските земеделски дружби във Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Павликени, Дряново и Елена. След ликвидирането на околиите през 1959 г. ръководи
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дейността на местните земеделски дружби на територията на Великотърновски окръг. През 1977 г. се изменя структурата на БЗНС, като се закриват дружбените съвети и във всяка община се учредяват общински ръководства на БЗНС.
С новото административно-териториално деление на страната от 1987 г. се
прекратява дейността на всички окръжни органи и организации. Окръжното
ръководство на БЗНС – Велико Търново преустановява дейността си на 13 ян.
1988 г.

Протоколи и материали от: отчетно-изборни конференции, пленуми и
заседания на бюрата на окръжното ръководство (1949–1987) и общинските
ръководства (1951–1987); отчетни събрания и заседания на местните дружби
(1959–1966).
Годишни планове за дейността на общинските ръководства (1972–1987).
Годишни бюджети (1971–1986).
Щатни разписания (1985–1987).
Протоколи, материали и отчетни доклади на профорганизацията (1983–
1987).
О К О Л И ЙС К И З Е М Е Д Е ЛСКИ Д РУЖБИ
5 фонда, 6 описа, 327 а.е., 5.49 л.м., 1944–1959 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 105, 1 опис, 65 а.е., 1.26 л.м., 1946–1958 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 348, 1 опис, 59 а.е., 1.06 л.м., 1944–1958 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ЕЛЕНА
Ф. 347, 2 описа, 36 а.е., 0.68 л.м., 1948–1959 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 358, 1 опис, 73 а.е., 1.29 л.м., 1944–1958 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – СВИЩОВ
Ф. 403, 1 опис, 94 а.е., 1.20 л.м., 1944–1958 г.
Създадени са през 1944 г. с цел да организират, подпомагат и ръководят
местните земеделски дружби. Преустановяват дейността си през 1959 г. след
закриване на околиите.
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Протоколи, доклади и информации от заседания на бюрата, отчетни съб
рания и конференции, заседания и събрания на местните земеделски дружби
(1944–1958).
Протоколи от съвместни събрания с партийните организации (1954).
Планове на местните дружби по прибиране на реколтата (1952).
Преписки по дейността на местните земеделски дружби (1944–1958), издигане на кандидатури за народни представители (1946), политико-просветната работа (1950–1954), участие в общонационални заеми (1955).
Списъци и сведения за числения състав (1945–1959).
Грамоти на сдружени земеделци – Ф. 105 (1950).
Бюджети на местните дружби – Ф. 105 (1952).
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ
ОТ ПАВЛИКЕНСКИ РЕГИОН“
Ф. 1654, 1 опис, 33 а.е., 0.54 л.м., 1927–1989 г.
Протоколи от: организационни събрания на Градската земеделска дружба и материалите към тях (1945–1950, 1953–1954, 1957–1958, 1963); годишни събрания на настоятелството на Околийската земеделска дружба (1947–
1949).
Доклад за дейността на Дружбения съвет при АПК „Росица“ – Павликени и сдружените земеделци от Павликенски район (1971–1974).
Информация за участието на земеделци от селищата Павликени, Патреш
и Недан в Юнското антифашистко въстание (1973).
Спомени на земеделци за създаването и дейността на земеделските
дружби в района (1980).
История на Общинската земеделска дружба в Павликени (1983).
Списъци на: членовете на земеделските дружби в с. Бутово и с. Полски Тръмбеш (1927); ръководствата на местните земеделски дружби в район
Павликени и резервните кадри на сдружените земеделци от района (1979);
членовете на Градска земеделска дружба – Павликени (1944–1952); делегатите от Павликенска околия, участвали на ХХVІІ–ХХХII конгреси на БЗНС
(1932–1970).
Планове, покани, доклади и приветствия от тържествени чествания на
75, 80 и 90 години от създаване на земеделската дружба в Павликени (1975,
1979, 1989) и на 110 и 120 години от рождението на Цанко Б. Церковски в
Бяла черква (1979, 1989).
Албуми със снимки, свързани с историята на БЗНС в района и честването на 20 години ТКЗС „Път към комунизма“ – Павликени (1967).
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Снимки на: основателите на земеделската дружба в Павликени, видни
земеделци от района, участници в Юнското и Септемврийското въстания
през 1923 г., земеделци, създатели на ОФ (б.д.).
Филм от честването на 75 години от създаването на БЗНС в Павликени
и звукозапис на касета (1975).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 498, 5 описа, 637 а.е., 14.70 л.м., 1949–1987 г.
Създаден е на 1 окт. 1949 г. като обществено-политическа организация.
Ръководи дейността на околийските и градските комитети на ОФ на територията на окръга. Развива разнообразна дейност в областта на политическата
просвета, агитационната и културно-масовата работа. Осъществява съвместни мероприятия с народните съвети по благоустрояването и хигиенизирането на
населените места, оказването на помощ на селското стопанство и др. С ПМС
№ 50 от 1987 г. и решение на Бюрото на ОК на ОФ от 24 дек. 1987 г. преустановява дейността си от 1 ян. 1988 г.

Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции и заседания на
бюрата и пленумите на: ОК на ОФ (1950–1987), околийските (1950–1958) и
общинските (1959–1987) комитети на ОФ.
Протоколи от съвместни сесии и пленуми на ОНС и Бюрото на ОК на
ОФ (1953–1987).
Протоколи, доклади, решения и отчети на окръжния и общинските съвети на Движението на българските жени (1968–1987).
Планове за работа на комисиите за обществен контрол (1949–1952),
провеждане на заема за развитие на народното стопанство (1951), работата
на отделите за политическа просвета при окръжния и околийските комитети
(1951–1956).
Доклади и информации на окръжния и околийските комитети за организационното състояние и подготовката и провеждането на избори за народни
съвети (1952, 1957).
Доклади, информации и указания за работата на учебните звена и агитационния апарат и политическата работа сред бригадите за комунистически
труд (1951–1956), участието на ОФ в укрепването на ТКЗС, изкупуването на
държавните доставки, есенната сеитба и прибирането на реколтата (1950–
1960).
Планове, информации и отчети за работата на комисиите за обществен
контрол (1960–1962), другарските съдилища (1962–1963), работата с народните читалища (1957–1959), опазването на природната среда и социалистичес
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ката законност (1975), провеждането на събор, конференция и окръжна среща на жените (1967–1970, 1985), организирането на прегледи за подобряване
на майчинството, условията на труд на жените и участието им в техническото
творчество (1976–1986).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, квалификацията на
кадрите и социалистическото съревнование (1982–1986).
Сведения за ятаци и партизани (1959).
Бюджети и годишни отчети за изпълнение на бюджета (1951–1987).
Протоколи от заседания на профкомитета, доклади и отчети за дейността
на профорганизацията (1968–1987).
Групови снимки от дейността на Движението на българските жени
(1975–1985).
ОКО ЛИ Й С К И К О МИ Т Е Т И Н А ОТ Е ЧЕ СТ ВЕ НИ Я Ф РОНТ
5 фонда, 7 описа, 642 а.е., 9.72 л.м., 1944–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 83, 2 описа, 285 а.е., 3.65 л.м., 1944–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 77, 2 описа, 77 а.е., 1.36 л.м., 1944–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – ЕЛЕНА
Ф. 118, 1 опис, 76 а.е., 1.69 л.м., 1946–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 119, 1 опис, 101 а.е., 1.37 л.м., 1944–1952 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – СВИЩОВ
Ф. 192, 1 опис, 103 а.е., 1.65 л.м., 1944–1959 г.
Създадени са след 9 септ. 1944 г. с цел изграждане и укрепване съюза между народнодемократичните и обществено-политическите сили, осъществяване
политико-просветна и културно-масова дейност и ръководство на низовите организации на територията на околиите. Функционират до новото административно-териториално преустройство на страната през 1959 г.

Протоколи от заседания на бюрата на околийските комитети (1944–
1959).
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Протоколи и сведения за организационното изграждане на комитетите в
околиите (1944–1951) и проведени избори за ВНС, народни представители и
окръжни съветници – Ф. 77 (1944–1949), Ф. 83 (1945–1953).
Планове, отчетни доклади и сведения за обществено-политическата и
културно-просветната дейност на градските и селските ОФ комитети (1946–
1952), организирането на сеитбата, прибирането на реколтата и трудовите
бригади (1945–1950), дейността на здравните заведения, строителството, изпълнението на Двегодишния народостопански план (1944–1954), състоянието на индустрията – Ф. 83 (1945–1949) и отчуждаване на едрия земеделски
инвентар – Ф. 119 (1948).
Планове, информации и писма за честване Деня на детето, събиране на
помощи за югославски и корейски деца и други масови акции (1945–1952).
Окръжни, писма, списъци и информации от военни поделения за награждаване и подпомагане на отличили се бойци през Отечествената война –
Ф. 77 (1944–1945).
Характеристики и удостоверения за антифашистка дейност (1944–1945).
Преписки с Областния комитет на ОФ – Плевен и народни съдилища за
разследване и уволнение на лица с фашистки прояви; списъци и характеристики на разследвани лица, изключени студенти и др. – Ф. 77, Ф. 83 (1944–
1950).
Писма, сведения и отчети за финансово-счетоводната дейност (1945–
1952); бюджети (1948–1950).
Автобиографии, характеристики и лични формуляри на членовете на ръководството – Ф. 83 (1948–1950), Ф. 119 (1946–1952).
Протоколи и доклади от годишни отчетни събрания на читалищата в околията – Ф. 77 (1957–1958).
Отчети и баланси на Воден синдикат „Росица“ – Павликени – Ф. 119
(1944–1950).
ОКОЛИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА ПАРТИЗАНИТЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 6, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1945–1948 г.
Учредено е на 25 ноем. 1945 г. и обединява бивши участници в антифашистката борба – партизани, членове на бойни групи и ятаци с цел да защитава интересите им, да подпомага материално тях и близките им и да популяризира
антифашистката борба. В началото на 1948 г. функциите му се поемат от Околийския комитет на СБПФ – Велико Търново.
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Окръжни от Съюза на българските народни партизани и областното ръководство на Съюза – Плевен по административни и организационни въпроси (1945–1946).
Протоколи от заседания на дружеството (1945–1946).
Удостоверения и декларации за членство (1946).
Списъци на партизани и ятаци (1945–1946).
Касова книга (1945–1948).
О К О Л И ЙС К И К О МИ Т ЕТ И НА СЪ Ю З А
Н А Б О ЙЦИТ Е ПРОТ ИВ Ф А Ш ИЗ МА
4 фонда, 4 описа, 130 а.е., 1.82 л.м., 1946–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СБПФ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 5, 1 опис, 67 а.е., 0.70 л.м., 1946–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СБПФ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 26, 1 опис, 48 а.е., 0.85 л.м., 1946–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СБПФ – ЕЛЕНА
Ф. 32, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1946–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СБПФ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 27, 1 опис, 6 а.е., 0.17 л.м., 1946–1951 г.
Учредени са през 1946 г. като народно-патриотична организация, в която
членуват участници в борбата против фашизма и капитализма през 1923–1945 г.
и в Отечествената война. Съществуват до началото на 1951 г., когато се вливат в новообразуваната ДОСО.

Учредителни протоколи на низови организации – Ф. 5 (1946–1947).
Протоколни книги от заседания на Бюрото – Ф. 5 (1948–1951).
Протоколи, доклади, информации и отчети от конференции, събрания
и заседания на бюрата на околийските комитети и низовите организации
(1946–1951).
Доклади и информации за културно-просветната дейност (1947–1948).
Кореспонденция с Помощната организация, дружествата на БЧК, ОФ и
Комитета за мир за подпомагане на пострадалите от фашизма, откриване на
паметници, честване на бележити годишнини, провеждане на съвместни съб
рания, събиране на помощи за гръцки бежанци и др. (1946–1950).
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Доклади, спомени и сведения за съпротивителното движение – Ф. 26
(1949). Информационни бюлетини, възпоменателни листове за загинали борци, позиви и др. (1948–1951).
Автобиографии и списъци на партизани, политзатворници, ятаци и помагачи; декларации за членство; характеристики на членове (1946–1950).
Описания на скривалища на партизаните с карта на околията – Ф. 26
(б.д.).
РЕГИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА
И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1659, 1 опис, 8 а.е., 0.30 л.м., 1993–1995 г.
Регионалната комисия за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица е създадена по силата на Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица от 1991 г., ПМС № 249 от 9 дек. 1992 г. и
Наредбата за прилагането на чл. 4 от същия закон от 1993 г. В началото на
1996 г. поради приключване на дейността ѝ е закрита. Предмет на дейност на
Комисията е разглеждането на предявени граждански искания за политическа
и гражданска реабилитация на репресирани лица като: убити, безследно изчезнали, изтърпели наказание лишаване от свобода, изселени, изключени от учебни
заведения, пострадали от възродителния процес и др. Комисията носи отговорността за установяване характера на репресията и нейното времетраене.

Протоколи от заседания на Комисията с приложени писмени доказателства и решения (1993–1995).
ІІІ. 2. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1528, 1 опис, 84 а.е., 0.65 л.м., 1963–1988 г.
Създаден е през 1963 г. да ръководи и координира дейността на общинските
и местните комитети за защита на мира на територията на окръга. По решение на Юлския и Ноемврийския пленуми на ЦК на БКП от 1987 г. и указанията
на Националния комитет за защита на мира преустановява дейността си от 5
юли 1988 г.
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Протоколи и материалите към тях от отчетно-изборни конференции и
пленуми на ОКЗМ и общински комитети от окръга (1963–1987).
Протоколи от заседания на Бюрото (1970–1987).
Планове, отчети и информации за работата на ОК и местните комитети
за защита на мира (1965–1987).
Отчети, информации, сценарии за провеждане на семинари, организиране на походи на мира, конкурс за художествени и публицистични произведения, посветени на борбата за мир (1983–1987).
Кореспонденция с Националния комитет за защита на мира, Полтавския
областен комитет за защита на мира, Департаменталния комитет за мир –
Лиеж, Белгия по организационни въпроси (1965–1988).
Бюджети и финансови отчети (1981–1987).
Месечни сведения за постъпленията във фонда на мира (1971–1979).
О К О Л И ЙС К И К ОМИТ Е Т И
Н А ПО М О Щ Н А Т А ОРГАНИ З А ЦИЯ
5 фонда, 5 описа, 71 а.е., 1,17 л.м., 1944–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 56, 1 опис, 15 а.е., 0.17 л.м., 1944–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 298, 1 опис, 23 а.е., 0.60 л.м., 1945–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ЕЛЕНА
Ф. 297, 1 опис, 13 а.е., 0.16 л.м., 1945–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 296, 1 опис, 10 а.е., 0.16 л.м., 1945–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
СВИЩОВ
Ф. 182, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1944–1948 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. нелегални организации, като организират акции за набиране на средства за подпомагане на бойци
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против фашизма и капитализма и други нуждаещи се, подпомагане на пострадали от войните, емигранти и техните семейства. В началото на 1950 г. се вливат
в БЧК.

Учредителни протоколи на градски и селски помощни организации
(1945–1948); протоколни книги на околийските комитети и местните организации (1945–1949); протоколи и отчети от околийски конференции (1945–
1947).
Планове, доклади и отчети на околийските и местните комитети (1945–
1950).
Писма, сведения и списъци за събиране на помощи за гръцкия народ,
югославски и румънски деца (1944–1949), за раздадени помощи на партизани, ятаци, политзатворници, инвалиди от войната (1945–1947).
Сведения за убити и пострадали от 9 юни 1923 г. до 1944 г. (1944–1948).
Статистически отчети за дейността – Ф. 56 (1945–1949).
Касови книги на общежития за югославски деца – Ф. 296, Ф. 298 (1945–
1946).
Бюджети и финансови отчети – Ф. 56, Ф. 182 (1945–1948).
Книги за членовете (1945–1949).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 160, 3 описа, 76 а.е., 1.25 л.м., 1952–1980 г.
Учреден е през 1952 г. като ОС на БСД със задача да координира и ръководи
цялостната дейност за укрепване и развитие на дружбата и сътрудничеството между българския и съветския народи на територията на Великотърновски
окръг. През 1956 г. се влива в ОФ, а през 1959 г. възобновява своята самостоятелност като ОК за българо-съветска дружба. Прекратява дейността си през
1988 г.

Протоколи и материали от окръжни конференции (1956, 1959–1977),
пленуми (1961–1978) и отчетно-изборни конференции (1958–1978) на комитетите за българо-съветска дружба.
Учредителен протокол на Околийско-градски комитет за българо-съветска дружба – Велико Търново (1957).
Планове, доклади и сведения за дейността на Окръжния и околийските
съвети на БСД (1952–1955) и комитетите за българо-съветска дружба (1957–
1978).
Планове, доклади и информации за работата на звената за изучаване на
руски език (1954–1980), провеждането на дните на българо-съветската друж73
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ба (1962, 1969) и на съветската литература (1965–1980), честването на 50 г.
от Великата октомврийска социалистическа революция (1967), изучаването
и популяризирането на челния съветски опит (1971–1980), осъществяването
на дружески връзки с Полтавска област (1971–1976), съвместната дейност с
други масово-политически организации (1971–1980).
Годишни бюджети (1961–1968).
О К О Л И ЙС К И С Ъ ВЕ Т И НА
Б ЪЛ ГА РО - С Ъ В Е Т С К И ТЕ Д РУЖЕ СТ ВА
4 фонда, 4 описа, 345 а.е., 4.53 л.м., 1944–1960 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БСД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 114, 1 опис, 25 а.е., 0.71 л.м., 1944–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БСД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 238, 1 опис, 172 а.е., 1.88 л.м., 1944–1960 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БСД – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 237, 1 опис, 50 а.е., 0.80 л.м., 1945–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БСД – СВИЩОВ
Ф. 193, 1 опис, 98 а.е., 1.14 л.м., 1944–1956 г.
Учредени са през 1944–1945 г. със задача да ръководят дейността на БСД
в околиите, които започват да се създават от есента на 1944 г. Съществуват
самостоятелно до 1956 г., когато преминават към комитетите на ОФ.

Протоколни книги на бюрата на околийските съвети (1945–1956), УС,
КС и настоятелствата – Ф. 193, Ф. 238 (1948–1953).
Учредителни протоколи за създаване на дружества в околиите – Ф. 114,
Ф. 193 (1944–1956).
Протоколи, планове и доклади за дейността на околийските съвети
(1947–1956), общоградския комитет – Ф. 238 (1959–1960) и дружествата в
предприятия, учреждения и села в околиите (1944–1958).
Информации, указания и програми за дейността на курсовете за изучаване на руски език (1948–1955).
Годишни бюджети и отчети – Ф. 193 (1951–1954).
Списъци на членовете (1947–1956).
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О К О Л И ЙС К И Р Ъ К ОВОД СТ ВА НА
БЪЛ ГА РС К И Я Н А РО Д Е Н ЖЕ НС КИ СЪ Ю З
2 фонда, 2 описа, 24 а.е., 0.31 л.м., 1945–1950 г.
ОКОЛИЙСКО РЪКОВОДСТВО НА БНЖС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 3, 1 опис, 19 а.е., 0.25 л.м., 1945–1950 г.
ОКОЛИЙСКО РЪКОВОДСТВО НА БНЖС – СВИЩОВ
Ф. 186, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1946–1950 г.
Създадени са в края на 1944 г. като самостоятелни женски организации със
задача да организират и ръководят дейността на женските дружества в околията и да провеждат мероприятията на правителството. В началото на 1951 г.
преминават към организациите на ОФ.

Протоколни книги на УС и Ревизионната комисия – Ф. 3 (1945–1950).
Годишни и тримесечни планове на околийските ръководства и местните
дружества (1947–1950).
Протоколи, доклади, отчети и резолюции на женските дружества от околиите (1945–1950).
Информации и сведения за дейността на женските дружества по откриване на родилни домове, детски градини, детски ясли и др. (1946–1950).
Преписки във връзка с честване на празници, провеждане на екскурзии – Ф. 186 (1948–1950).
Бюджети и финансови отчети – Ф. 3 (1947–1950).
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „РАДОСТ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 34, 1 опис, 8 а.е., 0.11 л.м., 1934–1950 г.
Продължава дейността на учреденото на 8 септ. 1869 г. женско благотворително дружество „Радост“ във Велико Търново. Ръководи дейността на практическото промишлено училище в града, защитава правата на жените, подпомага неспособни за работа лица, нуждаещи се от помощ. Прекратява дейността
си през 1951 г.

Протоколни книги на настоятелството и Ревизионната комисия (1936–
1950).
Инвентарна книга (1939–1950).
Книга за членския внос (1934–1946).
Ревизионни актове (1949).
75

Архивни справочници

ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
„ЕЛЕНА ГРЪНЧАРОВА“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 156, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1941–1950 г.
Дружеството е създадено на 12 ноем. 1944 г. с цел да подпомага бедните,
инвалидите и нетрудоспособни лица, да защитава правата на жените. Прекратява дейността си през 1951 г.

Протоколни книги от заседания на настоятелството (1944–1950) и нас
тоятелството на дружество „Многодетник“ – Горна Оряховица (1941–1948).
Доклад за дейността на женското дружество (1948).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 943, 4 описа, 317 а.е., 3.15 л.м., 1951–1995 г.
Създаден е през 1950 г. като ОС на БЧК за оказване помощ и съдействие на
здравните органи в профилактичните и хигиенно-оздравителните мероприятия,
повишаване на здравната култура на населението чрез всички форми на просветна работа – кръжоци, беседи, курсове и изграждане и укрепване масовите медико-санитарни формирования на Гражданска отбрана. С разпореждане на ЦК на
БЧК е преименуван на ОК на БЧК през 1964 г. Закрива се с решение на ЦК на БЧК
от 19 февр. 1988 г. и неговите функции се поемат от Общински комитет на БЧК
до 1991 г., когато е преименуван на Регионален комитет на БЧК. От 1999 г. е
Областен комитет на БЧК.

Протокол от учредителна конференция на Регионална организация на
БЧК – Велико Търново (1992).
Протоколи и материали към тях от отчетно-изборни конференции, пленуми и заседания на бюрата на Окръжния и общинските комитети на БЧК
(1951–1995).
Доклади, информации, отчети и сведения от събрания на организациите
на БЧК в предприятия, учреждения и квартали (1959–1965).
Доклади и отчети за медико-санитарното обслужване по време на полска работа (1955–1965), кръводаряването, подготовката на населението по
гражданска отбрана, работата на училищните секции на БЧК, организиране
на помощни акции, организационно-масовата работа и работата по общественото здравеопазване и др. (1951–1974).
Доклади от юбилейни чествания (1975–1985).
Снимки от дейността на Общински комитет на БЧК – Павликени (1953–
1972).
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Годишни статистически отчети за дейността в училищата, медицинскосанитарното обслужване на населението по време на полската работа, дейността на общинските съвети, движението на основните фондове, приходите
и разходите (1958–1973).
Годишни финансови планове, бюджети и счетоводни отчети (1952–
1995).
Щатни разписания (1975–1995).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1960–1965).
О К О Л И ЙС К И С ЪВЕ Т И НА
Б Ъ Л ГА РС К И Я Ч Е РВЕ Н КРЪ СТ
5 фонда, 9 описа, 101 а.е., 2,19 л.м., 1916–1965 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 295, 1 опис, 14 а.е., 0.36 л.м., 1934–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 292, 2 описа, 24 а.е., 0.44 л.м., 1941–1965 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – ЕЛЕНА
Ф. 291, 2 описа, 27 а.е., 0.65 л.м., 1930–1965 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 294, 2 описа, 23 а.е., 0.45 л.м., 1937–1965 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – СВИЩОВ
Ф. 293, 2 описа, 13 а.е., 0.29 л.м., 1916–1965 г.
Създадени са като дружествени настоятелства преди 1944 г. Като околийски съвети се учредяват през 1949 г. със задача да подготвят населението за
санитарна защита, да организират и провеждат акции за събиране на помощи за
пострадалите от войните и от природни бедствия, да осъществяват ръководство и контрол над местните дружества на БЧК. Закрити са през 1959 г. със
закриването на околиите. Техните функции се поемат от градските и общинските съвети на БЧК.

Протоколни книги на настоятелствата (1916–1954).
Протоколи, доклади и информации на Бюрата на околийските и общинските съвети (1949–1965).
Годишни и тримесечни отчети за дейността на съветите и дружествата
(1939–1958).
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Преписки по сформиране на санитарни дружинки (1950–1956).
Сведения и списъци за събрани помощи от населението за корейския
народ (1950–1952), за пострадалите от природни бедствия (1956–1957), за
издръжка на югославски деца (1945–1946).
ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1483, 1 опис, 23 а.е., 0.35 л.м., 1965–1986 г.
Създаден е през 1965 г. с цел да организира, направлява и координира усилията на учени, специалисти и цялата общественост за разкриване, проучване и
възстановяване на историческите паметници на Велико Търново и развитието
му като исторически, културен и туристически град. Преустановява дейността
си на 25 дек. 1986 г.

ПМС за развитието на Велико Търново като исторически, културен и
туристически град (1966).
Протокол от съвместната сесия на ГОНС и ОНС – Велико Търново и
Колегиума на Комитета по култура и изкуство с решение за създаване на Общонароден комитет за възстановяване и по-нататъшно развитие на Велико
Търново (1965).
Протоколи от заседания на комитета (1966, 1973); протоколи и материали от заседания на ИБ (1966–1986) и оперативната група на комитета
(1967–1973).
Юбилеен доклад по повод двадесетгодишната дейност на комитета
(1985); списък на членовете (1973).
Протоколни бележки от среща на Тодор Живков с ръководството на Великотърновски окръг (1972).
Протоколи от проведени срещи: със специалисти от София и Велико
Търново за проблемите по реставрацията на хълма Царевец (1972) и приемане окончателния проект на Патриаршеския комплекс (1976); на Пенчо
Кубадински – председател на ИБ на Общонародния комитет, с партийни и
административни ръководства на града и окръга, архитекти, историци, музейни работници (1976); на ИБ на комитета, министерства и ведомства с партийното и държавното ръководство на града и окръга (1984).
Подписка в чужбина за събиране средства за построяване паметник на
Патриарх Евтимий във Велико Търново (1966–1968).
Материали от рубриката „Вашето мнение за реставрацията на Търновград“, предавани по градския радиовъзел и публикувани във в-к „Велико
Търново“ (1969–1985).
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Албум със снимки от дейността на комитета (б.д.).
Марки от фонд „Велико Търново“ (б.д.).
Ревизионна записка за извършена финансова ревизия за периода от 19
септ. 1965 г. до 31 дек. 1985 г.
МАКЕДОНО-ОДРИНСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАНКА БОТЕВА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1665, 1 опис, 53 а.е., 0.23 л.м., 1990–1994 г.
Създадено е на 3 юли 1990 г. като местна организационна структура на
Общобългарски съюз „Македония“ с цел да се бори с всички легални, законни и
конституционни средства за единството и неделимостта на българската нация и държава на основата на историческата правда. Прекратява дейността си
през 1994 г.

Устав (1990).
Предложения от ръководството на дружеството за промяна на наименованието, приемане на патрон и предоставяне на клубно помещение (1990–
1991).
Протоколи от заседания на ръководството (1990–1994).
Отчетни доклади на ръководството и КС (1991–1992).
Доклади, слова, снимки и негативи, посветени на юбилейни чествания
(1990).
Статии и радиопредавания от членове на дружеството (1990–1992).
Писма до Общобългарски съюз „Македония“, политически партии и
организации, президента на републиката, министър-председателя, министъра на външните работи за учредяване на дружеството и неговата дейност
(1990–1992).
Поздравителни картички и писма от ръководството на Вътрешната македонска революционна организация – София и от членове на дружеството
във връзка с празници и чествания (1990–1992).
Летопис на дружеството (1990–1994).
Снимки и негативи от табла, посветени на Илинденско-Преображенското въстание и на печата на дружеството (1990).
Проектоустав и платформа на Съюза на македонските дружества в България (б.д.).
В-к „Вести Македония“ (1990).
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ДРУЖЕСТВО НА МНОГОДЕТНИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 41, 1 опис, 14 а.е., 0.08 л.м., 1943–1949 г.
Учредено е на 9 авг. 1939 г. Подпомага многодетни семейства чрез настаняване на работа, освобождаване от данъци и такси, осигуряване на парични
помощи. Преустановява дейността си през 1949 г.

Окръжни и писма от УС на Съюза на многодетните (1943–1949).
Протоколи на настоятелството и Контролната комисия (1945–1949).
Доклади, сведения и отчети за дейността на дружеството (1945–1949).
Списъци на членовете (1945–1949).
Годишни бюджети (1943–1949); ревизионни актове и ревизионна книга
(1948–1949).
В-к „Многодетно семейство“ – орган на дружеството (1945–1947).
ДРУЖЕСТВО „ИНВАЛИД“ – ЕЛЕНА
Ф. 96, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1942–1951 г.
Учредено е на 29 март 1942 г. с цел да подпомага и защитава интересите
на членовете си – инвалиди, вдовици, сираци и родители на загинали във войните.
Преустановява дейността си през януари 1951 г. по решение на Националната
конференция на Съюза на инвалидите.

Протоколна книга (1942–1951).
Отчети на настоятелството и УС (1942–1949).
Доклади за дейността на дружеството (1942–1950).
Партидни книги на членовете (1942–1950).
Списъци на военните инвалиди от Еленска околия (1942–1948).
Бюджети, отчети и ревизионни актове (1942–1950).
ІІІ. 3. ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ
О Б Щ И С Д Р У Ж Е НИ Я Н А ИНД УСТ РИ АЛЦИТ Е
2 фонда, 2 описа, 19 а.е., 0,12 л.м., 1935–1947 г.
ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛЦИТЕ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 62, 1 опис, 10 а.е., 0.07 л.м., 1935–1947 г.
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ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛЦИТЕ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 63, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1937–1947 г.
Създадени са през 1935 г. Подпомагат развитието на индустрията и защитават интересите на членовете си. Преустановяват дейността си през 1947 г.
след национализацията на частните индустриални предприятия.

Окръжни, инструкции и писма от Общия съюз на българските индустриалци по дейността на сдружението – Ф. 62 (1944–1947).
Протоколна книга на сдружението – Ф. 63 (1937–1947).
Доклади по повод бележити годишнини – Ф. 63 (1945).
Годишни отчети за дейността – Ф. 62 (1936–1947).
Кореспонденция с Общия съюз на българските индустриалци и индустриални предприятия по производствени и финансови въпроси (1945–1947).
Сведения за участие в Заема на свободата, събиране на помощи за югос
лавски деца, подготвяне на двегодишния стопански план на предприятията –
Ф. 63 (1945–1947).
Списъци на индустриалните предприятия и сведения за капацитета им
(1945–1946).
Баланси – Ф. 63 (1944–1946).
Ревизионна книга и акт за ревизия – Ф. 62 (1935–1947).
ОКОЛИЙСКО ОБЩО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 33, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1940–1950 г.
Съществува от 1934 г. Организира и защитава интересите на занаятчиите
в околията, грижи се за снабдяването им с материали и осъществява контрол
върху данъчното облагане. Развива дейност до 1950 г., когато функциите му са
поети от новосъздадените трудово-производителни кооперации.

Протоколни книги от заседания на УС и общи събрания на занаятчийските сдружения в селата Никюп (1946–1950), Петко Каравелово (1945–1949),
Ресен (1947), Стефан Стамболово (1948–1950).
Партидна книга на членовете в с. Килифарево (1945–1950).
Ревизионни актове на надзорните съвети на занаятчийските сдружения
(1940–1946).
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ОКОЛИЙСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ –
СВИЩОВ
Ф. 189, 1 опис, 98 а.е., 0.98 л.м., 1940–1950 г.
Продължава дейността на основаната през 1936 г. Околийска земеделскостопанска задруга с предмет на дейност: организиране, ръководство и контрол
на дейността на земеделците в Свищовска околия и защита на интересите им.
През 1945 г. прераства в Околийско земеделско професионално сдружение. Прек
ратява дейността си през 1951 г.

Учредителни протоколи на Околийско земеделско професионално сдружение – Свищов (1945) и местни земеделски професионални сдружения в
околията (1945–1946).
Протоколни книги и протоколи от заседания на околийското (1943–1949)
и местните (1940–1950) сдружения.
Доклади, отчети, информации за дейността на околийското и местните
сдружения (1946–1948).
Сведения за организационното и културно-просветното състояние на
околийското сдружение (1948–1950).
Списъци на стопани с частен земеделски инвентар (1949).
Бюджети и отчети на местните сдружения (1945–1950).
Протоколна книга на пчеларско дружество „Пчела“ – Свищов (1940–
1947).
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ –
с. ДРАГАНОВО
Ф. 1022, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1946–1950 г.
Създадено е през 1946 г. с цел да разпространява селскостопанска просвета
сред населението, да защитава интересите на членовете си и да ги подпомага.
През 1948 г. се обединява с местното градинарско дружество.

Протокол от годишно отчетно събрание (1948) и протоколни книги от
заседания на УС (1946–1950).
Годишен отчет за дейността (1948).
Годишен бюджет (1949).
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КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАДИНАРИ,
РАБОТИЛИ В ЧУЖБИНА“
Ф. 1228, 2 описа, 62 а.е., 0.46 л.м., 1830–1976 г.
Правилник за определяне на отношенията между градинари в Австрия
(1936).
Протоколи от заседания на настоятелството, УС, ПП и годишни събрания на Българското градинарско дружество във Виена (1936–1952, 1956).
Бюджети на дружеството (1955–1957).
Писма от Българското градинарско дружество във Виена до Български
градинарски съюз във връзка с парични преводи на градинарите до техните
семейства в България, получаване на български вестници, заверки на градинарски карти и отчитане на членски внос към съюза (1948–1949).
Молби и заявления на градинари, удостоверения и служебни бележки, писма и картички от градинари до градинарското дружество във Виена
(1942–1947).
Протоколи на градинарски дружества в Австрия (1947–1958) и Чехословакия (1940–1941).
Списъци, сведения, анкетни листове и снимки на български градинари
в Австрия, Германия, Полша, Русия, Унгария, Югославия и Румъния (1896–
1976).
Задгранични паспорти и градинарска карта на български градинари в
чужбина (1889, 1890, 1936, 1941).
Информации за работата на градинари от Лясковец в Румъния (1880–
1916) и българи-градинари в Чехословакия (1920–1965).
Тефтери за водене на сметки на български градинари в Австрия, Румъния, Унгария и Чехословакия (1928–1950).
Документи за собственост на градини в Лясковец (1830–1843) и сведения за градинари от Лясковец (1874).
Спомени на Цвятко Касаков от с. Поликраище за дейността на български градинари в Австрия през 1928–1973 г.
В-к „Български градинар“ (1944–1945); юбилеен вестник на Българското културно-просветно дружество в Унгария (1964).
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ГРУПОВ ФОНД „ОКРЪЖЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪВЕТ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ПЧЕЛАРСКИ ДРУЖЕСТВА ВЪВ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1481, 2 описа, 166 а.е., 1.60 л.м., 1944 –1987 г.
На основание ПМС от 10 дек. 1956 г. започва увеличаване броя на пчелните семейства и създаване на нови пчеларски дружества. Окръжният пчеларски
съвет е учреден на 31 авг. 1959 г. и е наследник на Околийския пчеларски съвет.
Задачата му е да организира пчеларите в пчеларски дружества, да подобрява
медоносната база, да оказва съдействие в борбата с болестите по пчелите и
повишава професионалната култура на членовете си.

Учредителен протокол и протоколи от общи събрания на Клонова пчеларска задруга „Рояк“ – с. Страхилово (1944–1947).
Протоколи и материали от годишни отчетно-изборни събрания, конференции, пленуми (1959–1986) и заседания (1962–1978) на Окръжен пчеларски съвет – Велико Търново, общинските пчеларски съвети (1962–1987) и
пчеларски дружества от Великотърновски окръг (1957–1981).
Протоколи от проведени курсове по пчеларство, организирани от Окръжен пчеларски съюз (1965–1975).
Изложение от Гани Дачев за състоянието на пчеларството във Великотърновски окръг (1981).
ПЧЕЛАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЯНТРА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1945–1949, 1957–1981 г.
Учредено е през 1945 г. да организира пчеларите във Великотърновски район,
да ги подпомага и работи за повишаване на практическите и теоретическите им
познания.Към дружеството членуват колективно и пчеларите от селата Самоводене, Леденик, Чолаковци, Беляковец и Плаково. От 21 февр. 1949 г. преминава
към Околийски общ земеделски професионален съюз. На 26 апр. 1957 г. дружес
твото е учредено отново и възобновява функциите си на организатор на пчеларите от Великотърновски район.

Протоколи от заседания на ръководството (1947–1949, 1958, 1962–1966,
1970).
Протоколи с материали към тях от годишни отчетно-изборни събрания
(1958, 1962–1981).
Годишни отчети за цялостната дейност (1946–1948).
Книги: инвентарна (1948), библиотечна (1947–1949).
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ДРУЖЕСТВО НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1581, 2 описа, 102 а.е., 0.56 л.м., 1965–1986 г.
Учредено е на 18 март 1965 г. със задача да развива проектантска дейност
и оказва помощ по градоустройствени и архитектурни проблеми. При учредяването си е регистрирано като Окръжно дружество и в него членуват всички архитекти от окръга. През 1988 г. се преименува на Дружество на Съюза на архитектите в България и в него остават да членуват само архитектите от Велико
Търново и Горна Оряховица.

Устави на Съюза на архитектите в България (1977, 1985).
Устав и правилник за приемането, правата и задълженията на членовете
на Творческия фонд при Съюза (1977, 1983).
Статут на Ателието на младите архитекти (1980).
Протоколи и материали към тях от отчетно-изборни събрания на дружес
твото (1965–1985) и Ателието на младите архитекти (1981–1986).
Протоколна книга и протоколи от заседания на ръководството (1970–
1977, 1982–1985) и Архитектурния съвет (1970–1985).
Годишни планове и програми за дейността (1970–1985).
Информация за работата на дружеството и съвместната дейност с ОНС,
ГОНС и ОСИК – Велико Търново (1976).
Доклади от национална конференция по проблемите на архитектурния
облик на Велико Търново (1975).
Програми, договори и предложения за сътрудничество между окръжното ръководство и Съюза за решаване на социално-икономическото развитие
в окръга и архитектурно-градоустройствените проблеми на Велико Търново
и отчети за изпълнението им (1976–1978, 1985).
Програма, планово задание и протокол от международна творческа среща на тема: „Архитектурно пространствено оформление и естетизиране на
зони от туристическите маршрути на Велико Търново“ (1985).
Статут, доклади, финансови планове и протоколи на журито от проведени национални срещи на младите архитекти във Велико Търново (1980–1982)
и присъждане на награди от национална изложба (1985).
Протоколи от творчески срещи с дружества в Толбухин, Шумен, Силис
тра и Пловдив (1983, 1986); доклади и информации по проблеми на архитектурата (б.д.).
Архитектурна, конструктивна, ВиК, електромашинна и сметна документация за изграждане и реставрация на обществени и жилищни сгради и
музейни обекти във Велико Търново, Елена, Ловеч, Свищов и Павликени и
фасадно възстановяване на улици (1976–1984).
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Бюджети с приложения към тях, финансово-счетоводни отчети и баланси (1976–1985).
Щатни разписания (1977–1985).
III. 4. РАБОТНИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
О К О Л И ЙС К И СИНД И КА ЛНИ СЪ ВЕ Т И
5 фонда, 5 описа, 108 а.е., 1.30 л.м., 1944–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 13, 1 опис, 36 а.е., 0.33 л.м., 1944–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 14, 1 опис, 23 а.е., 0.37 л.м., 1944–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ЕЛЕНА
Ф. 11, 1 опис, 10 а.е., 0.11 л.м., 1946–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 16, 1 опис, 23 а.е., 0.32 л.м., 1944–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – СВИЩОВ
Ф. 190, 1 опис, 16 а.е., 0.17 л.м., 1944–1951 г.
Създадени са в края на 1944 г. като продължители на дейността на околийс
ките работнически синдикати и защитават интересите и социалните придобивки на работниците и служителите. Закрити са с решение на V пленум на ЦС на
ОРПС от 22 март 1950 г.

Учредителни протоколи за създаване на профдружества в околията –
Ф. 14 (1944–1949).
Протоколи, планове и отчети за дейността на околийските и местните
синдикални съвети, местни комитети и профдружества (1944–1951) и Надзорния съвет – Ф. 190 (1948–1950).
Планове, отчети и доклади за културно-просветната дейност (1945–
1950).
Информационни бюлетини на околийските и местните синдикални съвети – Ф. 13, Ф. 16 (1947–1949).
Годишни бюджети на профдружествата (1946–1950).
Протоколи, доклади и сведения за отчитане на съревнованието и изпълнението на колективните трудови договори (1946–1950).
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ОКРЖЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 85, 5 описа, 574 а.е., 10.30 л.м., 1949–1988 г.
Учреден е на 1 юли 1950 г. със задача да обединява профсъюзите във Великотърновски регион и ръководи цялостната им дейност. По решение на ІІ пленум на
ЦС на профсъюзите от 1957 г. окръжните съвети на профсъюзите се закриват
и се създават околийски и местни съвети. От 31 ян. 1959 г. окръжните съвети
възстановяват своята дейност. През 1971 г. ОС на професионалните съюзи се
преименува на ОС на българските професионални съюзи. От 1 ян. 1988 г. окръжните съвети на БПС се закриват по силата на решение на ІІІ пленум на ЦС на
БПС от 27 септ. 1987 г.

Протоколи от заседания на Бюрото, отчетно-изборни конференции, пленуми и събрания на профсъюзни организации (1949–1987), отчетно-изборни
конференции на ОК на отрасловите профсъюзи, градските и местните съвети
на профсъюзите (1951–1975).
Планове, отчети и информации за дейността на ОСПС и ОК на отрасловите профсъюзи (1956–1973), женкомисията при съвета (1969–1986).
Доклади за отчитане прегледа за закрила на майчинството и детството
(1974–1985) и списъци на жени, удостоени с правителствени награди (1972–
1973).
Доклади, информации и сведения за рационализаторската дейност в
окръга (1958–1986), работата на социалистическите бригади за технически
прогрес и движението за комунистически труд (1960–1975), дейността на
профорганизациите в промишлените предприятия (1958–1963) и внедряването на нови почини (1960–1967).
Планове и информации за дейността на междусъюзните клубове на
профсъюзите в Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени и Свищов
(1965–1968) и доклад за състоянието на масовата физкултура, спорта и ту
ризма в окръга (1976–1980).
Статистически сведения и отчети за дейността на съвета, отрасловите
профсъюзи, местните съвети на профсъюзните организации и броя на организациите и членовете в окръга (1951–1986).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси на ОСПС и ОК на отрасловите
профсъюзи (1953–1987); ликвидационен баланс (1988).
Протоколи, доклади и решения от заседания на профкомитета и събрания на профсъюзната организация при ОСПС (1958–1967) и профорганизации в промишлени предприятия (1958–1963).
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МЕС ТНИ С Ъ В Е Т И Н А ПРОФ Е СИОН А ЛНИ Т Е СЪ Ю З И
5 фонда, 7 описа, 203 а.е., 3.84 л.м., 1957–1964 г.
МЕСТЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 902, 2 описа, 50 а.е., 0.90 л.м., 1957–1964 г.
МЕСТЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 985, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1961–1963 г.
МЕСТЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 984, 1 опис, 43 а.е., 0.83 л.м., 1957–1964 г.
МЕСТЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 982, 1 опис, 16 а.е., 0.26 л.м., 1958–1963 г.
МЕСТЕН СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ – СВИЩОВ
Ф. 753, 2 описа, 89 а.е., 1.80 л.м., 1957–1964 г.
Създадени са през 1957 г. в селища, които не са околийски центрове и където
има промишлени предприятия и ОТКЗС със задача да ръководят профсъюзните
организации от района. Съществуват до април 1964 г., когато техните функции
се поемат от ОК на отрасловите профсъюзи.

Протоколи, доклади, информации и решения на бюрата на съветите, от
отчетно-изборни конференции и годишни отчетни събрания на профорганизациите (1957–1963).
Доклади и информации за прилагането на нови почини в производството, нормирането и заплащането на труда, рационализаторската дейност и работата по безопасността на труда (1957–1963).
Протоколи и докладни записки по водените помирителни дела (1958–
1963).
Статистически отчети (1957–1963).
Бюджети на профорганизации, отчети и баланси на взаимоспомагателните каси – Ф. 753 (1957–1964).
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О Б Щ ИНСК И С ЪВЕ Т И НА
БЪЛГА РС К И Т Е ПРОФ Е СИОН А ЛНИ СЪ Ю З И
8 фонда, 8 описа, 140 а.е., 2.11 л.м., 1979–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1578, 1 опис, 39 а.е., 0.54 л.м., 1979–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1605, 1 опис, 18 а.е., 0.18 л.м., 1979–1989 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – ЕЛЕНА
Ф. 1600, 1 опис, 23 а.е., 0.43 л.м., 1979–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1617, 1 опис, 14 а.е., 0.14 л.м., 1979–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1602, 1 опис, 12 а.е., 0.14 л.м., 1979–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1603, 1 опис, 12 а.е., 0.13 л.м., 1979–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – СВИЩОВ
Ф. 1604, 1 опис, 10 а.е., 0.24 л.м., 1982–1990 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БПС – СТРАЖИЦА
Ф. 1606, 1 опис, 12 а.е., 0.31 л.м., 1979–1990 г.
Създадени са през 1979 г. със задача да ръководят дейността на профсъюзните организации в общините. С решение на Учредителния конгрес на КНСБ от
30 юни 1990 г. преустановяват дейността си.

Протоколи, доклади и решения от учредителни конференции (1979), отчетно-изборни конференции и заседания на общинските съвети (1979–1990).
Перспективни и годишни планове за дейността – Ф. 1578 (1979–1990),
Ф. 1602 (1981–1987).
Годишни отчети и информации за дейността на профорганизациите –
Ф. 1578 (1986), Ф. 1602 (1982–1989).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1979–1990); ликвидационен баланс – Ф. 1578 (1990).
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О К Р Ъ Ж НИ К О МИТ Е Т И
Н А О Т Р А С Л ОВИ Т Е ПРО Ф СЪ Ю З И
19 фонда, 47 описа, 1461 а.е., 23.04 л.м., 1944–1987 г.
Учредени са по решение на V пленум на ЦС на ОРПС от март 1950 г. като
ОКПС. През 1957 г. по решение на ІІ пленум на ЦСПС се закриват и в околийските
центрове и приравнените към тях градове се създават околийски профдружес
тва. През 1959 г. прерастват в окръжни профдружества, които през 1964 г. се
преустройват отново в ОКПС. През 1969 г. Х пленум на ЦСПС изменя границите
и броя на съответните профсъюзи. Част от тях остават да съществуват като
окръжни комитети, а други се трансформират в отраслови комисии. От март
1972 г. отново се възстановяват всички ОКПС. През 1976 г. се закриват ОКПС
от материалната сфера и функциите им се поемат от окръжните съвети на
БПС. Останалите продължават да функционират до 1984 г., когато по решение
на VІ пленум на ЦС на БПС са преобразувани в окръжни профсъвети. Те преустановяват своята дейност от 1 ян. 1988 г.

ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 82, 5 описа, 195 а.е., 2.79 л.м., 1944–1987 г.

Продължава дейността на съществуващото Околийско дружество на административните служители. След 1950 г. е ОКПС на работниците от админис
тративните учреждения и комуналните предприятия, а от 1972 г. – на работниците от административните учреждения и обществените организации.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО,
ХИМИЯТА И ЕНЕРГЕТИКАТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 903, 3 описа, 89 а.е., 1.40 л.м., 1957–1975 г.

Учреден е през 1957 г. като Окръжно профдружество на работниците от
тежката промишленост и електрификацията.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ХИМИЧЕСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ – СВИЩОВ
Ф. 1328, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1972–1975 г.

Учреден е през 1972 г.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 901, 3 описа, 149 а.е., 1.75 л.м., 1954–1975 г.

Учреден е през 1954 г. като ОКПС на работниците от леката и хранителната промишленост. След редица реорганизации е възстановен през 1972 г. като
ОКПС на работниците от леката промишленост.
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ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1329, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1972–1975 г.

Учреден е през 1972 г. като самостоятелен ОКПС на работниците от хранително-вкусовата промишленост.

ОКРЪЖНО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 667, 1 опис, 13 а.е., 0.26 л.м., 1952–1965 г.

Учредено е през 1952 г. като ОКПС на работниците от селското и горското
стопанство и е закрито поради реорганизации през 1964 г.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 103, 1 опис, 86 а.е., 0.94 л.м., 1950–1957 г.

Закрит е поради реорганизация през 1957 г.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 668, 2 описа, 33 а.е., 0.57 л.м., 1964–1975 г.

Учреден е през 1964 г. като самостоятелен ОКПС на работниците от селското стопанство, след трансформирането на Окръжното профдружество на
работниците от селското и горското стопанство.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ГОРИТЕ И ГОРСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 981, 2 описа, 39 а.е., 0.42 л.м., 1964–1975 г.

Учреден е през 1964 г. като ОКПС на работниците от горското стопанство, дърводобива и дървообработването.

ОКРЪЖЕН ПРОФСЪВЕТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1520, 1 опис, 12 а.е., 0.18 л.м., 1976–1987 г.

Учреден е през 1979 г. като ОКПС на работниците от селското стопанство
и хранителната промишленост.
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ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И
СТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 983, 2 описа, 49 а.е., 0.63 л.м., 1957–1975 г.

Учреден е през 1954 г. като Околийско профдружество на работниците от
строителството, от 1957 г. е профдружество на работниците от строителството, строителната и дървообработващата промишленост, а от 1972 г. е
ОКПС на работниците от строителството и строителната промишленост.

ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 98, 5 описа, 165 а.е., 3.26 л.м., 1950–1976 г.

Учредено е през 1945 г. като Профдружество на работниците от жп транспорта, от 1964 г. е ОКПС на работниците от транспорта и съобщенията и от
1972 г. е ОКПС на работниците от транспорта.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СЪОБЩЕНИЯТА И
ИНФОРМАЦИЯТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1330, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1972–1976 г.

Учреден е през 1972 г.

ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ТЪРГОВИЯТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 86, 5 описа, 161 а.е., 3.45 л.м., 1951–1977 г.

та.

Учредено е през 1950 г. като ОКПС на работниците от кредита и размяна-

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ МЕСТНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И
КОМУНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 81, 2 описа, 98 а.е., 1.40 л.м., 1954–1975 г.
Учреден е през 1954 г.

ОКРЪЖЕН ПРОФСЪВЕТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТЪРГОВИЯТА И
УСЛУГИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1521, 1 опис, 20 а.е., 0.33 л.м., 1976–1987 г.

Учреден е през 1976 г. при сливането на ОКПС на работниците от търговията и ОКПС на работниците от местната промишленост и битовите услуги.
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ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ПО
ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 80, 4 описа, 193 а.е., 3.47 л.м., 1950–1987 г.

Учредено е през 1950 г. като ОКПС на работниците от просветата и печата. През 1959 г. става Окръжно профдружество на работниците от просветата, което от своя страна от 1 май 1961 г. прераства в ОКПС на учителите. От
март 1972 г. наименованието му е променено на ОК на СБУ, а от 23 апр. 1985 г. –
на Окръжен съюзен съвет на СБУ.

ОКПС НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 980, 3 описа, 59 а.е., 0.73 л.м., 1962–1987 г.

Учреден е през 1962 г.

ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 87, 4 описа, 71 а.е., 1.19 л.м., 1952–1987 г.
Учреден е през 1952 г. като ОКПС на здравните работници.

Протоколи и материали от учредителни конференции (1948–1972).
Протоколни книги – Ф. 82 (1944–1949), Ф. 194 (1948–1949); протоколи,
планове, доклади, информации и решения от заседания на бюрата, отчетноизборни конференции и пленуми (1950–1987).
Учредителни протоколи на профорганизации (1950–1973); протоколи,
планове, доклади и решения от отчетно-изборни конференции на профорганизациите (1950–1973).
Ликвидационна преписка – Ф. 82 (1948–1950).
Доклади, информации и отчети на ОКПС за цялостната дейност (1951–
1987).
Планове, информации, обзори и анализи за рационализаторската и
изобретателската дейност в промишлените предприятия и резултатите от нея
(1957–1976), културната, организационно-масовата и политико-просветната
дейност (1950–1976), провеждането на държавния и обществен преглед по
труда (1974–1975), развитието на масовата физкултура и спорт (1951–1987),
дейността на женкомисиите и комисиите по социално-битови въпроси (1950–
1984), охраната на труда (1952–1987), държавното обществено осигуряване
(1952–1976), състоянието на почивното дело (1954–1957).
Планове и информации за обучението на профсъюзния актив (1965–
1987).
Списък на първични профсъюзни организации по отрасли – Ф. 82 (1972).
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Заявления, декларации за приемане на нови членове и сведения за членовете на профгрупите – Ф. 194 (1946–1950).
Предложения и укази за награждаване с ордени и медали на профсъюзни
деятели – Ф. 80 (1977–1987), Ф. 901 (1959–1975), Ф. 980 (1973–1975), Ф. 983
(1970–1973), Ф. 1329 (1972–1975).
Бюджети и финансови отчети (1954–1984).
Статистически отчети за цялостната дейност (1950–1987).
Протоколи, доклади, информации и договори за организиране и отчитане на съревнования и приложение на нови почини (1953–1987); отчети за
изпълнение на колективните трудови договори (1972–1976).
ІІІ. 5. РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА МИТРОПОЛИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1199, 1 опис, 62 а.е., 1.06 л.м., 1921–1964 г.
Основана е през 1872 г. Великотърновската митрополия упражнява ръководство и контрол на административната, религиозната, финансово-стопанската, църковно-богослужебната, културно-просветната и обществената дейност на влизащите в Епархийския ѝ диоцез 9 духовни околии.

Окръжни от Светия синод на Българската православна църква и Великотърновската митрополия за опазване на църковни старини (1954–1956),
регистрация на старопечатни книги (1954–1956), проповедническата дейност
на свещениците (1949–1957), организиране на свещенически конференции
(1955–1964), финансови въпроси (1952–1955), празнуване на 120-годишнината от Велчовата завера (1955) и др.
Проекти за изменение на епархийския устав (1948–1951).
Протоколни книги от заседания на Епархийския духовен съвет (1948–
1963).
Описи на църковни старини в епархията (1921–1952).
Преписки по: погребението на Георги Димитров (1949), отпускане на
средства в помощ на църквите, завещани имоти и църковни принадлежности
(1948), провеждане на служба в чест на Св. Патриарх Евтимий Търновски
(1951), честване на 50 години от смъртта на митрополит Климент Търновски
(1951), издирване дарения на Венета Ботева (1959), събиране на помощи за
Корея и организиране на окръжна конференция за мир (1952), състоянието
на църковните имоти (1956–1959), опазването, консервирането и възстано-
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вяването на църковни паметници на културата (1959–1963), провеждане на
енорийски свещенически конференции (1959–1960).
Редовни и допълнителни бюджети и отчети за изпълнението им (1961–
1964).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 1535, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1944–1945 г.
МАКЕДОНО-ОДРИНСКО ОПЪЛЧЕНСКО ДРУЖЕСТВО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 741, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1949–1952 г.
СЪЮЗ НА ДРУЖЕСТВАТА НА НАГРАДЕНИТЕ
С ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 36, 1 опис, 12 а.е., 0.03 л.м., 1944–1952 г.
АКЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ,
ЖИВЕЕЩИ В СОФИЯ
Ф. 1338, 1 опис, 8 а.е., 0.02 л.м., 1960–1973 г.
ОБЩ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 2, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1946–1950 г.
ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ –
с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 496, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1945–1952 г.
ГРАДИНАРСКО ДРУЖЕСТВО „ТРУД“ – ЕЛЕНА
Ф. 97, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1905–1948 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ – СВИЩОВ
Ф. 194, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1944–1950 г.
РАЙОНЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ
ОТ ПРОСВЕТАТА И ПЕЧАТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 107, 1 опис, 14 а.е., 0.31 л.м., 1952–1957 г.
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ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 820, 1 опис, 70 а.е., 2.03 л.м., 1956–1968 г.
ОКРЪЖЕН ПИОНЕРСКИ ДОМ „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1404, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1962–1980 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКО
ДРУЖЕСТВО, ДРУЖЕСТВО НА МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА,
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ПРОБУДА“
И КОМИТЕТ НА ОФ – СУХИНДОЛ“
Ф. 1077, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1930–1950 г.
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ІV. ПРОМИШЛЕНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОМИШЛЕНОСТТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1164, 1 опис, 18 а.е., 0.18 л.м., 1959–1964 г.
Съществува от 1959 до 1964 г. като ръководен орган на промишлените
предприятия във Великотърновски окръг.

Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1960–
1963).
Годишни планове по труда (1961–1964).
Доклади, отчети, сведения, бюлетини и таблици за изпълнение на плановете в промишлените предприятия (1959–1964).
Отчети, обзори и сведения за рационализациите в предприятията (1961–
1962).
Щатни разписания (1961).
ІV. 1. ЕНЕРГЕТИКА
ВОДЕН СИНДИКАТ „ЯНТРА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 70, 1 опис, 4 а.е., 0.02 л.м., 1945–1948 г.
Синдикатът датира отпреди 9 септ. 1944 г. с предмет на дейност: ръководство и контрол на производството, разпределението и използването на
електрическа енергия от водни източници. Съгласно Заповед № 680 от 1948 г.
на Министерство на електрификацията и мелиорациите активите и пасивите
на синдиката се поемат от ДСП „Електроснабдяване“ – район Велико Търново.

Протоколи от заседания на КС (1945–1948).
Годишни отчети на УС и КС за дейността (1945–1947).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 656, 8 описа, 501 а.е., 4.45 л.м., 1944–2003 г.
Предприятието датира отпреди 1944 г. с предмет на дейност: строеж
на електрически проводи, мрежи и монтажи на електрически подстанции. От
1949 г. съществува под наименованието ДСО „Енергообединение“, Електрификационна област – Горна Оряховица за производство и пласмент на електроенергия

97

Архивни справочници
на територията на Великотърновски и Габровски окръзи. От 1955 г. се създава
ново предприятие – Районно енергийно управление „Северенерго“, приемник на
електрификационната област, което обхваща Великотърновски, Ловешки, Плевенски, Русенски, Силистренски, Шуменски, Разградски, Търговищки и Варненски
окръзи. На 31 дек. 1957 г. предприятието се реорганизира и на негово място се
създава ДП „Енергоснабдяване“ с 5 енергоснабдителни района: Горна Оряховица,
Велико Търново, Габрово, Севлиево и Павликени. През 1965–1975 г. предприятието
е Клон „Електропроизводство и електроснабдяване“ към ДСО „Електроенергетика“ с предмет на дейност: производство, пренос, трансформация и пласмент
на електроенергия на територията на Великотърновски и Габровски окръзи. От
1976 г. е СК „Електроснабдяване“ с поделения в Горна Оряховица и Русе. През
1979 г. се прави нова структурна промяна на комбината – формират се 5 поделения: Горна Оряховица, Русе, Габрово, Разград и Силистра, а през 1987 г. комбинатът се преобразува в Стопански енергоснабдителен комбинат. От 1991 г.
е Клон „Електроснабдяване“ към НЕК, като запазва предмета на дейността
си, но я развива вече само на територията на бившия Великотърновски окръг.
През 2000 г. се преобразува в „Електроразпределение – Горна Оряховица“ ЕАД.
На територията на Великотърновска област дружеството осъществява своята
дейност чрез клона си във Велико Търново и електроразпределителните райони в
Горна Оряховица и Павликени. Извън областта то има клонове в Русе, Габрово,
Разград и Силистра. През 2003 г. дружеството е обявено за приватизация.

Заповед на председателя на Държавна агенция по енергетика за създаване на „Електроразпределение – Горна Оряховица“ ЕАД – Горна Оряховица
(2000).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за прекратяване дейността
на клона, регистрация на дружеството и промяна в състава на Съвета на директорите (2000–2001); удостоверение за актуално състояние (2003).
Устави (1994, 2003).
Правилници за вътрешния ред (1958, 1967, 1975), устройството и дейността (1978, 1980, 1994).
Протокол от събрание на пълномощниците за избор на делегати за съб
ранието на пълномощниците на НЕК (1995).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1968) и
Стопанския комитет (1971–1985, 1989).
Протокол от среща между ръководствата на комбината, Асоциация
„Енергетика“ и ИК на Областен народен съвет – Ловеч за изграждане на
електроснабдителни обекти и мрежи в Ловешка област (1983).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (2002).
Доклад за дейността на Районно енергийно управление „Северенерго“ –
Горна Оряховица (1956) и отчетни доклади за дейността на комбината и поделенията му (1986–1990).
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Годишни планове за стопанската дейност (1949–1970), промишлената
продукция (1976–1983), себестойността на продукцията (1952–1989), труда
(1952–1991), трудовите злополуки (1975–1980), финансиране обекти за основен ремонт с титулни списъци на обектите и лимити (1986, 1988, 1990–1991).
Планове и отчети за производството на електрическа енергия (1950,
1953–1957, 1969–1975, 1983–1988) и оборота на пласираната електрическа
енергия от Електропроизводителна кооперация „Виделина“ – Горна Оряховица (1944–1947); инженерни проекти (1979–1980); годишни енергийни баланси (1976–1985).
Годишни статистически отчети за произведената промишлена продукция
(1961–1990), себестойността на продукцията (1967–1990), производството и
пласираната топлоенергия (1971–1975), трудовите злополуки (1976–2003),
персонала и ФРЗ (1976–1991).
Справки за производството на електроенергия в натурално изражение
(1992–1993) и електроенергия от звено ВЕЦ (1982–1991).
Годишни финансови планове (1966, 1974–1975) и счетоводни отчети
(1950–1952, 1955–2003).
Разделителни протоколи на активите, пасивите и имуществото между
комбината и: „Топлофикация“ – Велико Търново, електроснабдителните
предприятия в Габрово, Разград, Русе и Силистра, Топлоелектрическа централа – Габрово и Отоплителна централа – Разград (1992).
Окончателен разделителен протокол с приложения за прехвърляне активи и пасиви от НЕК ЕАД на „Електроразпределение – Горна Оряховица“
ЕАД (2000).
Щатни разписания на клона (1950–1951, 1954–1957, 1968–1999) и на поделенията към него (1992–1993, 1995–1999).
Протоколи и материали от заседания на: ТИС (1954–1959, 1961–1980,
1984–1985, 1987–1993), Производствено-техническия съвет (1982–1984,
1986–1989), ръководствата на НТД по енергетика (1985–1989) и Клуба за
ТНТМ (1987–1989).
Внедрени рационализаторски предложения (1954–1959, 1961–1975,
1981–1985); отхвърлени рационализаторски предложения (1952–1975); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1958–1980).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания и конференции
на профорганизацията (1973–1975, 1992–1994), заседания на профкомитета
(1985–1993); информация за внедряването на Саратовската система (1970–
1971).
Колективни трудови договори (1954–1957, 1960, 1963–1985, 1990–1995,
2001, 2003).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА –
РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 565, 3 описа, 67 а.е., 0.37 л.м., 1949–1991 г.
Създаден е през 1949 г. като Електрификационен район към Електрификационна област – Горна Оряховица с предмет на дейност: поддръжка на електросъоръженията и пласиране на електрическа енергия на територията на Велико
Търново, Елена, Златарица, Лясковец и с. Драгижево. През 1958–1964 г. е Енергоснабдяване – район Велико Търново, а през 1965–1991 г. – Електроснабдяване –
район Велико Търново към Енергоснабдителното предприятие в Горна Оряховица. От 1 ян. 1992 г. Стопански енергоснабдителен комбинат – Горна Оряховица
преминава като Клон „Електроснабдяване“ към НЕК и районът губи юридическа
самостоятелност.

Правилник за вътрешния ред (1981).
Протоколи и материали от заседания на СС (1986–1990).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1982–1990).
Годишни планове за: себестойността на промишлената продукция (1975–
1983, 1986–1989), производствено-пласментната дейност (1988–1991), труда
(1977–1984, 1986–1990), персонала и ФРЗ (1986–1990); годишни енергийни
баланси (1979–1985).
Годишни статистически отчети за себестойността на продукцията
(1977–1990), пласмента на електроенергия (1977–1986), персонала и ФРЗ
(1978–1991), основния ремонт (1977–1984).
Годишни баланси (1949–1964) и счетоводни отчети (1977–1991).
Щатни разписания (1976–1991).
Колективни трудови договори (1979–1983).
СТОПАНСКИ КОМБИНАТ „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ –
ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1351, 3 описа, 66 а.е., 0.29 л.м., 1969–1991 г.
Предприятието е създадено от 1 авг. 1969 г. на основание т. 9 от Правилника за държавните имоти и предприятия, одобрен с ПМС № 50 от 6 ноем. 1968 г.,
като ДСП „Електропроизводство и електроснабдяване“ – район Горна Оряховица с предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия в района. През
1971 г. е Електрификационен район – Горна Оряховица, разделен на 3 подрайона – Горна Оряховица, Стражица и Полски Тръмбеш.. От 1976 г. е звено на Стопанския енергоснабдителен комбинат – Горна Оряховица. От 1 ян. 1992 г. комбинатът преминава като Клон „Електроснабдяване“ към НЕК и районът губи
юридическа самостоятелност.
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Годишни планове по труда (1974–1990), персонала и ФРЗ (1976–1985),
себестойността на промишлената продукция (1976–1990), реализацията на
електроенергия (1986–1991); годишни енергийни баланси (1976–1991).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1969–1991), себес
тойността на продукцията (1969–1985), пласмента на електроенергия и основния ремонт (1986–1990).
Годишни финансови планове (1974–1975, 1986–1989) и счетоводни отчети (1969–1991).
Щатни разписания (1970–1990).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1976–1990).
Колективни трудови договори (1975–1983, 1985).
СТОПАНСКИ КОМБИНАТ „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛЕН РАЙОН –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1471, 2 описа, 55 а.е., 0.28 л.м., 1965–1990 г.
Създаден е през 1959 г. като ДП „Енергоснабдяване“ – Горна Оряховица –
район Павликени с предмет на дейност: пренос, трансформация, разпределение
и пласмент на електроенергия, поддържане и ремонт на електросъоръженията
в селищни системи Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Свищов. От 1971 г. е
Електрификационен район, а от 1977 г. е звено на Стопанския енергоснабдителен
комбинат – Горна Оряховица. От 1 ян. 1992 г. комбинатът преминава като Клон
„Електроснабдяване“ към НЕК и районът губи юридическа самостоятелност.

Протоколна книга, протоколи и материали от заседания на СС (1965–
1990); протокол за преминаване на подрайон – Свищов към Електроснабдителен район – Павликени (1979).
Отчетни доклади и справки по дейността (1973–1986).
Годишни планове по труда, персонала и ФРЗ (1978–1990), себестойността на продукцията (1973–1988).
Планове и отчети за обема на работа под напрежение, работата по електропроводите (1986–1988), мероприятията по съоръженията (1987–1988),
трудовите злополуки (1974, 1983, 1986–1989).
Годишни статистически отчети за дейността (1981–1989).
Годишни счетоводни отчети (1973–1990).
Щатни разписания (1976–1990).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1971–1986).
Колективни трудови договори (1976–1980).
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СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1570, 3 описа, 101 а.е., 0.58 л.м., 1978–1996 г.
Създадено е на основание ПМС № 23 от 19 май 1979 г. за инженерно-внед
рителска дейност, основен ремонт, реконструкция и модернизация, оползотворяване на вторични енергийни ресурси и производство на единично, прототипно
и нестандартно оборудване на територията на Великотърновски, Габровски,
Русенски и Разградски окръзи. Със Заповед № 215 от 10 дек. 1990 г. на Министерство на икономиката и планирането предприятието се трансформира в ДФ
„Промишлена енергетика“. През 1993 г. се преобразува в ЕООД, а през 1995 г. – в
ЕАД. Приватизирано е през 1996 г.

Заповед на Министерство на икономиката и планирането за създаване
на ДФ „Промишлена енергетика“ – Велико Търново (1990).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на фирмата
и преобразуването ѝ в ЕАД и АД (1990, 1995–1996).
Устав (1995); правилници за устройството и вътрешния трудов ред
(1985, 1986, 1988, 1991).
Протоколи от общи събрания (1980–1985) и заседания на Стопанския
комитет (1981–1985), СС (1986–1990), УС (1991–1993), Съвета на директорите (1995–1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1994).
Годишни отчетни доклади (1981–1986, 1988–1990).
Годишни производствени планове, планове по себестойността, труда,
строителството и основния ремонт (1982–1985, 1987–1990); инженерни проекти (1979–1982).
План и отчет за основните икономически показатели през IХ петилетка
(1986–1990).
Годишни статистически отчети за: продукцията и услугите (1986–1989);
себестойността и качеството на промишлената продукция (1981–1985); капиталните вложения и основния ремонт (1986–1990); инсталираната сумарна мощност (1986–1988); персонала и ФРЗ (1982–1985); разпределението на
персонала по категории (1987–1989).
Годишни: финансови планове (1987–1990), счетоводни отчети (1979–
1990), баланси и отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата
за работна заплата (1991–1996).
Разделителен баланс между СП „Промишлена енергетика“ и „Електрос
набдяване“ – Горна Оряховица (1979).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1991);
щатни разписания (1978–1979, 1981–1985, 1987–1990, 1992–1993).
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Годишни планове и отчети по охрана на труда (1983–1985, 1993–1996);
статистически отчети за трудовите злополуки (1992–1996).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1979–1985); протоколи от съвместни съвещания на ръководството и синдикалния комитет
(1993).
Колективни трудови договори (1982–1985, 1992).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1784, 1 опис, 27 а.е., 0.22 л.м., 1989–2005 г.
Създадено е през 1989 г. като Предприятие „Топлофикация” към Стопански
енергоснабдителен комбинат – Горна Оряховица и няма юридическа самостоятелност. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г. се регистрира
„Топлофикация ВТ“ ЕООД – Велико Търново с предмет на дейност: производство, разпределение, пренос и пласмент на топлоенергия за стопански и битови
нужди; ремонтна, строително-монтажна и инвестиционна дейност на топлофикационни обекти. Дружеството приема активите и пасивите на предприятието. През 1995 г. дружеството се преобразува в „Топлофикация ВТ“ ЕАД. Приватизирано е през 2004 г.

Заповед на председателя на Комитета по енергетика – София и решения
на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на предприятие „Топлофикация“ в ЕООД, ЕАД, АД (1991–2004).
Устав на дружеството (2003).
Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1995–2004).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (2004);
удостоверение за актуално състояние (2005).
Бизнеспланове и програми за финансово оздравяване (2002–2004).
Годишни отчети за управлението на дружеството (2002–2004).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки (1992–1999) и
анализи за тях (1999–2004).
Годишни счетоводни отчети (1992, 1995–2004); ревизионни актове от
финансови ревизии на Предприятие „Топлофикация“ и дружеството (1989–
2003).
Щатни разписания (1994–2004).
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ІV. 2. МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХРИСТО
КАМБУРОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 369, 1 опис, 32 а.е., 0.23 л.м., 1948–1951 г.
Основано е през 1922 г. като частна машинна и железолеярна фабрика
„Янтра“. През 1947 г. фабриката е национализирана. От 1 юли 1948 г. към нея
се уедряват техническите работилници „Шкода“, „Здравко Стоенчев“ и предприятие „Тимофей Поветкин“, като Фабрика „Янтра“ приема активите и пасивите на тези предприятия и се преименува на Държавен машинен завод „Обединение“ – Велико Търново. Основната му дейност е производство на земеделски
машини, ръчни сламопреси и машинен ремонт на селскостопански инвентар. От
11 ноем. 1949 г. заводът се преобразува в ДИП „Христо Камбуров“, а от 1 ноем.
1951 г. се влива в ДИП „Иван Йонков“ – Трявна.

Заповедна книга (1948–1951).
Преписки по отчуждаване на парцели за нуждите на предприятието
(1948–1950) и денационализиране на техническата работилница на Тимофей
Поветкин (1948–1949).
Информация за състоянието на фабриката (1948).
Годишни производствени планове, планове по труда (1948–1951) и се
бестойността на продукцията (1949–1951).
Годишни статистически отчети за промишлените предприятия (1948–
1949).
Финансов план (1950); бюджети и счетоводни отчети (1949–1951).
Протоколи от заседания на ТИС (1951).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ЕМИЛ ПОПОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1281, 4 описа, 187 а.е., 1.93 л.м., 1967–1996 г.
Създаден е през 1968 г. на базата на съществуващите към Промкомбинат –
Велико Търново пресово-тенекеджийски цехове, Машинна база „Трапезица“ и
Машинна база „Христо Камбуров“ като ДПП по металообработване с предмет
на дейност: производство на пресови изделия, ресьори и тенекеджийство. От
1971 г. се преименува на Завод за ковашко-пресови машини „Емил Попов“ и влиза
в състава на ДСО „Заводи за металорежещи машини“. След 1976 г. се специализира в производството на машини за технологични линии за керамични изделия и
оборудване на транспортни системи за въгледобива. От 1977 г. преминава към
Комитета за тежко инвестиционно машиностроене. От 1979 до 1987 г. влиза в
състава на СК „Строителна и пътна техника“ – София, а от 1988 г. преминава
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към „Строителна и пътна техника“ – Велико Търново. С Разпореждане № 45 от
1992 г. на МС заводът се преобразува в ЕООД „Кетмаш“, а с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1996 г. се регистрира преобразуването му в ЕАД с
предмет на дейност: производство на транспалетни колички, високоповдигачи,
пясъкоразпръсквачки, абкант и вал. През 1997 г. дружеството е обявено за приватизация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Кетмаш“
ЕАД и увеличаване капитала на дружеството (1996).
Правилници за вътрешния ред (1976, 1983, 1996).
Протоколи и материали от общи събрания (1969–1971, 1982–1990), конференции (1969–1971), заседания на Стопанския комитет (1969–1972), СС
(1985–1990) и Съвета на директорите (1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Отчетни доклади за дейността (1976–1979, 1982–1984, 1986–1988, 1990).
Годишни производствени планове (1969–1975, 1979, 1983–1990); планове по труда (1969–1975, 1979, 1983–1990), себестойността на продукцията
(1979, 1983–1990), износа (1972–1974, 1987–1989).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1969–1975,
1983–1984, 1986–1990), качеството на продукцията (1981–1990), труда
(1969–1975), износа (1983–1984, 1986–1990).
Встъпителен баланс (1968); годишни финансови планове (1969–1975) и
счетоводни отчети (1969–1975, 1981–1996).
Щатни разписания (1983–1989, 1993–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1969–1972, 1983–1990); внедрени рационализаторски предложения (1969–1975, 1983–1990); годишни статистически отчети за изобретения и рационализации (1969–1975, 1988–1989).
Конструктивна документация на изделия (1967–1968, 1970–1971, 1973).
Отчети и анализи за трудовите злополуки (1971–1990).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1973–1985).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1974–1981,
1984–1986, 1993–1994, 1996).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „МЕТАЛ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1169, 3 описа, 72 а.е., 0.62 л.м., 1968–1982 г.
Създаден е с Разпореждане № 148 от 13 апр. 1968 г. на МС на базата на
ТПК „Метал“ – Велико Търново с предмет на дейност: производство на палети,
касети, стелажи, колички и транспортни повдигачи. От 1975 г. усвоява продукция на трансманипулатори, а от 1979 г. – и производство на кабини с програмно
ръководство, кабелоносачи и веригосъбирачи. Със Заповед № 9043 от 1982 г. на
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Министерството на машиностроенето и електрониката заводът преустановява дейността си от 31 март 1983 г. и преминава към Комбинат за складова техника – Горна Оряховица.

Правилник за дейността (1971).
Протоколни книги и протоколи от заседания на Дирекционния съвет
(1968–1970), Стопанския комитет (1974–1982) и Техническия съвет (1968–
1975).
Годишни производствени планове (1968–1982); планове по труда,
персонала и ФРЗ (1968–1970, 1972–1982), себестойността на продукцията
(1969–1975).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1971–1975).
Финансови планове (1968–1982); годишни счетоводни отчети (1969–
1982).
Щатни разписания (1968–1970, 1976–1982).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1971–1976).
ЗАВОД ЗА ТЕЛФЕРНИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1175, 9 описа, 282 а.е., 3.20 л.м., 1968–1999 г.
Създаден е с Разпореждане № 319 от 2 ноем. 1967 г. на МС. Специализиран е
в производството на конусни електродвигатели за телферостроене. Със заповед
на Министерство на индустрията, търговията и услугите през 1991 г. се преобразува в АД „Елмот“ – Велико Търново с предмет на дейност: производство
на електродвигатели с конусни мотори, моторедукторни групи и задвижвания,
помпи, почвообработващи фрези и лебедки. През 1994 г. се влива в ЕАД „Подем“ –
Габрово. От 1995 г. е клон на габровското дружество. През 1996 г. клонът се
отделя като „Елмот“ ЕАД – Велико Търново. Предприятието единствено в България и Източна Европа произвежда широка гама асинхронни електродвигатели
с конусен ротор и вградена спирачка. През 1997 г. при проведената касова приватизация „Амфора“ ООД – София изкупува 70 % от акциите на дружеството.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: преобразуване на завода
в АД, промени в състава на Съвета на директорите, регистриране като клон
на „Подем“ ЕАД – Габрово (1991–1998).
Договор и споразумение към него между Агенция за приватизация и
„Амфора“ ООД – София за приватизационна продажба на 70 % от акциите
на „Елмот“ ЕАД (1997–1999).
Устав (1991).
Правилници за вътрешния ред (1970–1976, 1996).
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Протоколи и материали от заседания на СС (1968–1985, 1989–1990) и
събрания на пълномощниците (1982–1986).
Анализи на правното състояние на имуществото на дружеството (1996–
1997).
Докладни записки, протоколи, предложения, справки и отчети във връзка с разширението на завода (1972–1974).
Юбилеен доклад „Двадесет години завод за телферни електродвигатели“
(1988).
Годишни производствени планове (1968–1990); планове по труда и се
бестойността (1968–1990), качеството на продукцията (1983–1990), персонала и ФРЗ (1981–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1969–1980,
1985–1988, 1991–1996), труда (1968–1975), качеството на продукцията
(1968–1980), персонала и ФРЗ (1976–1980, 1988–1996).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1968–1996); шестмесечен баланс и отчет за приходите и разходите (1997).
Щатни разписания (1969–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1968–1990); внедрени рационализаторски предложения (1968–1985); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1968–1975, 1977–1985).
Проспекти на: монофазни и трифазни асинхронни електродвигатели, потопяема и електромагнитна помпа, цилиндричен редуктор (1995); конструкторска документация на изделия (1970–1997).
Анализи и тримесечни отчети за трудовите злополуки (1968–1973,
1976–1980); отчет-анализи за заболеваемостта и временната нетрудоспособност (1970–1975, 1984–1986) и състоянието на безопасността и охраната на
труда (1986–1988, 1990); годишни статистически отчети за замърсяването на
въздуха (1987–1990).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции и събрания на
профорганизацията (1968–1991) и заседания на профкомитета (1981–1991).
Албум със снимки от отчетно-изборна конференция (1985).
Колективен трудов договор (1996).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ –
с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 520, 9 описа, 446 а.е., 4.78 л.м., 1948–1997 г.
Създаден е в края на 1947 г. на базата на национализираните частни предприятия в района на Дебелец с предмет на дейност: производство на строително-пътни и керамични машини за енергетиката и минната промишленост. През
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1989 г. е включен в състава на новосъздадената фирма „Строителна техника“ –
Велико Търново. С Решение № 45 от 21 апр. 1992 г. на МС се образува ЕАД „Унимаш“ – Дебелец, което приема активите и пасивите на завода. Дружеството е
приватизирано през 1997 г.

Устав (1948).
Правилник за вътрешния ред (1948).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1969–
1975), СС (1987–1990), Дирекционния съвет (1981–1985), Съвета на директорите (1994–1997), общо събрание на акционерите (1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Програма, юбилеен доклад и материали към тях от честване 100-годишнината на завода (1985).
Годишни производствени планове (1953–1984, 1986–1990); планове по
труда (1968–1985), персонала и ФРЗ, материално-техническото снабдяване, реализацията на промишлена продукция (1968–1980), себестойността на
продукцията (1965–1980).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1952–1985),
труда (1952–1980), обновлението на продукцията (1986–1988), персонала и
ФРЗ (1952–1985, 1988–1992), материално-техническото снабдяване (1957–
1975), ресурсите и реализацията на промишлената продукция (1963–1974);
себестойността на продукцията (1957–1975), експлоатацията на автомобилния транспорт (1976–1985), трудовите злополуки (1981–1996).
Годишни финансови планове (1948–1981, 1983–1984) и счетоводни отчети (1948–1996); ревизионни актове (1953–1967, 1995–1997).
Щатни разписания (1952–1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1965–1991); внедрени рационализаторски предложения (1965–1975, 1982–1996); годишни статистически отчети
за рационализаторската дейност (1965–1972).
Конструктивна документация на проектите на изделия (1956–1968,
1981–1987). Протоколи и материали от конференции на профорганизацията
(1977–1981) и заседания на профкомитета (1961–1973, 1981–1995); отчетен
доклад за работата на заводския профкомитет и основната профсъюзна организация (1985–1986).
Колективни трудови договори (1961–1981, 1995).

108

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

„КЕМА“ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1738, 1 опис, 33 а.е., 0.19 л.м., 1987–1992 г.
На основание Разпореждане № 20 от 20 февр. 1987 г. на МС се създава СО
„Строителна и пътна техника“ – Велико Търново като правоприемник на закритото СО „Инвестмаш“ – София с предмет на дейност: комплексни технологични линии за строителни керамични изделия, строителни и пътностроителни
машини. То включва предприятия и институти от Северна България. С Решение
№ 50 от 30 март 1989 г. на МС обединението се преобразува в ДФ „Строителна
техника“, която през 1991 г. е обявена в ликвидация. С решение от заседание на
Съвета на директорите от 1 дек. 1991 г. се създава „Кема“ ЕАД – Дебелец на
базата на ликвидираната фирма и поделенията ѝ на територията на Великотърновски регион. С ПМС № 45 от 21 апр. 1992 г. дружеството е обявено в ликвидация, която приключва през същата година.

Решения на МС за образуване на ДФ „Строителна техника“ – Велико
Търново и на Окръжен съд – Велико Търново за регистрацията ѝ (1989).
Постановление и разпореждане на МС за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество с приложение за образуване на
„Кема“ ЕАД – Дебелец (1991–1992).
Устройствен правилник (1989).
Протоколи и материали от заседания на СС и УС (1987–1991).
Годишни планове за финансиране на обекти (1988–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1987–
1988), себестойността на продукцията, персонала и ФРЗ (1987–1990).
Годишен финансов план (1989); счетоводни отчети (1987–1991); баланс
на дружеството към 10 юни 1992 г.
Протокол с приложения за прехвърляне лимити и разчети от Комбинат
„Строителна и пътна техника“ – София на обединението във Велико Търново
(1987).
Акт за предаване и приемане на дълготрайни активи от ДФ „Строителна
техника“ – Велико Търново на „Кема“ ЕАД – Дебелец и МЗ „Емил Попов“ –
Велико Търново (1991).
Протоколи за разпределяне активи и пасиви между дружеството и предприятията към него (1991–1992).
Щатни разписания (1987–1990).
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ЗАВОД ЗА РЕМАРКЕТА – ЕЛЕНА
Ф. 1222, 6 описа, 176 а.е., 1.42 л.м., 1968–1997 г.
Създаден е през 1968 г. на базата на металообработващия цех при промкомбината в града с основна дейност: производство на тежкотоварни ремаркета.
На основание разпореждане на МС от 1975 г. към завода преминава Клон за нестандартно оборудване и монтаж – Елена. Със заповед на Министерство на индустрията, търговията и услугите през 1991 г. се преобразува в ЕАД „Ремел“ с
държавно имущество с предмет на дейност: производство и ремонт на прикачни
транспортни средства, селскостопанска и друга техника, технологично обслужване. През 1997 г. дружеството е обявено за приватизация.

Правилник за вътрешния ред (1987).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1977–
1990) и Съвета на директорите (1991–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Годишни доклади за дейността (1968–1971, 1986–1990).
Годишни производствени планове (1981–1988); планове по себестойността на промишлената продукция (1971, 1975–1988) и труда (1976, 1978,
1983–1988).
Годишни статистически отчети за обема и себестойността на промишлената продукция (1968–1984), качеството на продукцията (1972–1975, 1981–
1984), персонала и ФРЗ (1972–1980).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите със средно, полувисше и висше образование и разпределението на персонала (1968–
1975).
Годишни финансови планове (1971, 1975, 1977–1990) и счетоводни отчети (1968–1996); разделителен баланс (1968); ревизионен акт от финансова
ревизия (1995–1997).
Щатни разписания (1972–1979, 1988–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1969–1975); внедрени рационализаторски предложения (1970–1975); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1969–1973, 1975).
Актове за трудови злополуки (1969–1975); статистически отчети за трудовите злополуки (1968–1975, 1986–1996), временната нетрудоспособност
(1972–1974) и охраната на труда (1979–1985); ревизионни протоколи от извършени проверки по охрана на труда (1982–1985).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на заводската
профорганизация (1981, 1985).
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МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „БЕЛИЦА“ – КИЛИФАРЕВО
Ф. 1173, 6 описа, 191 а.е., 1.45 л.м., 1968–2000 г.
Създаден е през 1968 г. с ПМС № 50 от 7 дек. 1967 г. с предмет на дейност:
производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост
и ведомствена подчиненост на СО „Хранинвест“ – Стара Загора. От 1989 г. е
поделение на ДФ „Хранинвест“ – Стара Загора под името „Хранинвест – Белица“ – Килифарево. С решения на Окръжен съд – Стара Загора от 1991 и 1997 г.
фирмата се преобразува в ЕАД и АД, а с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1999 г. се регистрира Машиностроителен завод „Белица“ ООД – Килифарево, което през 2000 г. изкупува акциите на „Хранинвест – Белица“.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Машиностроителен завод „Белица“ ООД – Килифарево (1999); договор за покупко-продажба на „Хранинвест – Белица“ (2000).
Правилник за вътрешния ред (1970).
Протоколна книга и протоколи от заседания на СС (1969–1983, 1987–
1990).
Доклади, информации и докладни записки на директора по дейността на
завода (1968–1978).
Анализи за стопанската дейност (1971–1975).
Годишни производствени планове, планове по труда, износа и себестойността на продукцията (1968–1987).
Годишни планове и отчети по научната организация на труда (1975–
1980).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1968–1986,
1989–1991), труда (1968–1975), персонала и ФРЗ (1976–1980, 1986–1988),
качеството на продукцията, специализацията и кооперирането на производството (1968–1980), себестойността (1976–1980, 1984–1988), износа (1983–
1988), експлоатацията на автомобилния транспорт (1972–1980), трудовите
злополуки (1969–1973, 1983–1987), производството и продажбите на промишлени продукти на вътрешния пазар (1995–1996, 1999); горивно-енергийни баланси (1982, 1986–1988).
Финансови планове (1971–1979); годишни счетоводни отчети (1968–
1980, 1982–1995); годишни баланси и отчети за приходите и разходите, заетите лица, средствата за работна заплата, основните финансови резултати
(1996–1999).
Щатни разписания (1972–1990, 1993, 1997).
Внедрени рационализаторски предложения (1974–1975).
Брошури за винарски машини, транспортьори и произвежданите в завода изделия с технически данни за тях (1999).
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Протоколна книга от събрания на профорганизацията (1968–1979).
Колективни трудови договори (1993, 1999).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ
„ЕНЧО СТАЙКОВ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1572, 2 описа, 225 а.е., 1.72 л.м., 1964–1980 г.
Създаден е през 1964 г. с Решение № 3 на Държавния комитет на отбраната като Механичен завод 33 – Лясковец с предмет на дейност: производство на
военна и гражданска продукция. Открит е официално на 4 ноем. 1969 г. С Указ
№ 17881 от 1975 г. на ДС е преименуван на Механичен завод „Енчо Стайков“.
През 1976 г. със заповед на ДСО „Металхим“ – Сопот заводът прераства в Машиностроителен комбинат „Енчо Стайков“, в който се включват: Механичен
завод „Енчо Стайков“ – Лясковец с филиал в с. Михалци, Механичен завод „Бони
Мамов“ – Омуртаг, Инструментално-ремонтно нестандартен завод – Лясковец
и Механичен завод – Сухиндол.

Протоколи от общи и делегатски събрания и заседания на Стопанския
комитет (1967–1979).
Разделителен протокол между Комитета за тежко машиностроене – София и ДСО „Металхим“ – София за предаване на Машиностроителен завод –
Сухиндол към Машиностроителен комбинат – Лясковец и реорганизация на
производството (1976).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1966–1980); докладни записки на директора по дейността (1969–1980).
История на комбината (1979).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1967–1980).
Годишни: финансови планове (1968–1980); валутен финансов план
(1969–1970); счетоводни отчети (1967–1979).
Щатни разписания (1966–1980).
Доклади, общи сведения, планове и лимити за строителството (1964–
1980); годишни планове и отчети на Дирекция „Капитално строителство“
(1965–1980).
Годишни планове и отчети по техническия прогрес (1970–1980).
Задания и инженерни проекти (1976–1980); внедрени рационализаторски предложения (1971–1980).
Годишни програми, статистически отчети и анализи по охрана на труда
(1968–1980).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1967–1979) и заседания на заводския профкомитет (1968–1980).
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МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 424, 6 описа, 361 а.е., 2.75 л.м., 1947–1997 г.
Съществува преди 1944 г. като механотехническа работилница, впоследствие е машинна фабрика. След национализацията през 1947 г. сменя няколко
пъти наименованието си: фабрика, завод, промкомбинат, ДИП. От 1964 г. е МЗ
„Петко Кунин“ – Павликени с предмет на дейност: производство на нестандартно оборудване, битови и промишлени услуги. С ПМС от 1991 г. заводът се
преобразува във „Вагрянка“ ООД, а с решение на Окръжен съд – Велико Търново
от 1996 г. – във „Вагрянка“ ЕАД. През 1996 г. дружеството е включено в списъка
за масова приватизация. На проведената втора тръжна сесия 80 % от акциите
са изкупени от приватизационните фондове „Индустриален“ и „Северкооп-Гъмза“. Държавното участие остава 20 %.

Правилници за вътрешния ред (1979, 1983, 1988).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1954–1957, 1963–1965),
Стопанския комитет (1970–1984) и Съвета на директорите (1996–1997).
Доклади, анализи и информации на Стопанския комитет (1972–1980).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Исторически очерк „50 години Машиностроителен завод“ (1972); юбилейни доклади от честване на годишнини, производствени характеристики,
спомени, история на завода и юбилеен вестник (1972–1982).
Производствени и комплексни програми за подобряване качеството на
продукцията и изпълнението на плана (1961, 1966, 1970–1980); годишни
производствени планове (1981–1986); планове по труда (1963–1986), себес
тойността на продукцията (1962–1975, 1981–1986), персонала и ФРЗ (1981–
1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1955–1959,
1970–1983, 1985), ресурсите и реализацията на продукция (1955–1959, 1976–
1980), персонала и ФРЗ (1955–1959, 1976–1985).
Годишни финансови планове (1961–1970, 1973–1990) и счетоводни отчети (1948–1980, 1982–1996); ревизионни актове (1947–1953, 1994–1996).
Щатни разписания (1961–1968, 1974–1985, 1990–1996).
Справки за носителите на трудови отличия (1972–1973).
Протоколи от заседания на ТИС (1965–1975); технологии и отчети по
научни теми (1965, 1969–1983).
Сведения и справки за новите изделия (1967–1973); конструктивна документация на изделия (1953, 1956–1957, 1963, 1971–1973); паспорти и ръководства за експлоатация на изделия (1971–1973).
Рационализаторски предложения (1958–1975); отчети и доклади за рационализаторската и изобретателската дейност (1952–1973).
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Кореспонденция по учредяване на НТД и протоколи от заседания на
дружеството (1952–1954).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1968–1975, 1981–1985);
справки и анализи за заболеваемостта и временната нетрудоспособност
(1971–1974); информации по охраната на труда (1981–1985).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на заводската
профорганизация (1966–1976, 1981).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ЗАРЯ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1250, 4 описа, 207 а.е., 1.70 л.м., 1967–1995 г.
Създаден е през 1967 г. на базата на Държавен ковашко-пресов завод – Павликени с предмет на дейност: производство на джанти и колела за електро- и
мотокари, ремаркета, товарни автомобили, автобуси и леки коли. От 1986 г. е
на подчинение на Стопанско сдружение „Балканкар“. През 1991 г. сдружението се преобразува в ДФ „Балканкар“. С Разпореждане № 125 от 1993 г. на МС
фирмата се преобразува в ЕАД „Балканкар – холдинг“ с 18 дъщерни търговски
дружества с акционерно или дялово участие в холдинга. С решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 1994 г. се регистрира „Балканкар – Заря“ ЕООД – Павликени. Приватизирано е през 1996 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на „Балканкар – Заря“ ЕООД – Павликени с приложено разпореждане на МС (1993–
1994).
Правилник за вътрешния ред (1980).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1973–1975,
1979–1980) и СС (1981–1993).
Годишни отчетни доклади за дейността (1983–1985).
Брошура „Двадесет години „Заря“ – Павликени“ (1983).
Годишни производствени планове (1968–1980); годишни планове по
труда (1967–1985), себестойността (1967–1989) и качеството на продукцията
(1981–1985), износа (1969–1975).
Годишни статистически отчети по труда (1967–1975), промишлената
продукция (1967–1975, 1981–1985), себестойността (1968–1975, 1981–1990)
и качеството на продукцията (1974–1975, 1980–1988), използване на основното оборудване (1967–1973), персонала и ФРЗ (1981–1990, 1992).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1967, 1971–1980).
Годишни финансови планове (1969–1974, 1978–1981, 1985, 1987–1988)
и счетоводни отчети (1968–1982, 1985, 1988–1993); ревизионни актове
(1986–1987, 1992–1995).
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Разделителни протоколи със Завод „23 септември“ – Златарица (1985) и
„Балканкар – холдинг“ ЕАД – София (1993).
Щатни разписания (1968–1976, 1981–1988).
Протоколи от заседания на ТИС (1976–1989); инженерни проекти
(1978–1980); внедрени рационализаторски предложения (1974–1985); годишни статистически отчети за рационализаторската и изобретателската дейност
(1978–1980, 1983–1985).
Работни програми, заявки за консултации и отчетни доклади на специалистите от завода по двустранно сътрудничество с чуждестранни заводи
(1980–1986).
Актове за трудови злополуки (1967–1975); статистически отчети за трудовите злополуки (1967–1980, 1986–1993); анализ-отчети по охраната на
труда (1986–1992).
Протоколи от заседания на Синдикалния комитет (1990–1993).
ДЪРЖАВЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ПЪРВИ МАЙ“ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 975, 6 описа, 282 а.е., 2.74 л.м., 1959–1997 г.
Създаден е през 1963 г. като ДИП „Първи май“ на базата на цеха за металообработване при промкомбината в града с предмет на дейност: производство
на машини и съоръжения за механизиране на труда в животновъдството. От 1
май 1965 г. със заповед на Комитета по машиностроене става завод. Съгласно
заповеди на Министерство на индустрията, търговията и услугите от 1991 г.
заводът се преобразува в ДФ „Първи май“, а от 1995 г. – в ЕАД. Приватизирано
е през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за пререгистрация на „Първи май“ ЕАД в АД с приложен протокол от общо събрание на акционерите
(1997).
Правилник за вътрешния ред (1967).
Протоколни книги, протоколи и материали от заседания на СС (1965–
1971, 1974, 1978–1990) и Съвета на директорите (1995–1997).
Протокол от заседание на СС с разискване участието на фирмата в сдружение с ДФ „Агромашина“ – Русе (1991).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни отчетни доклади (1973, 1977, 1979).
Годишни производствени планове (1965–1990); планове по труда (1965–
1990) и себестойността на продукцията (1976–1990).
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Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда, себестойността на продукцията (1964–1968, 1972–1990) и трудовите злополуки (1971–1975).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1968–1974).
Годишни финансови планове (1966–1971, 1977–1990) и счетоводни отчети (1966–1996).
Приключителен баланс към 30 юни 1997 г. и встъпителен баланс към
1 юли 1997 г. Ревизионни актове на Промкомбинат „Първи май“ – Полски
Тръмбеш (1959–1962) и на завода (1963–1967, 1990–1992, 1995–1997).
Разделителен протокол със СО „Изот“ – София (1987).
Щатни разписания (1964–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1965–1968); внедрени рационализаторски предложения (1972–1975, 1977–1979).
Анализи и годишни отчети за трудовите злополуки (1980–1997).
Протоколни книги от събрания на профорганизацията и заседания на
профкомитета (1963–1965, 1973–1980).
Колективни трудови договори (1963–1967, 1972–1980, 1993, 1995–
1996).
НОЖАРСКА ФАБРИКА „СЪРП И ЧУК“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 988, 5 описа, 236 а.е., 1.98 л.м., 1957–1998 г.
Създадена е през 1957 г. като Ножарско предприятие „Сърп и чук“ – с. Буковец. През 1963 г. предприятието се премества във Велико Търново. Предметът
на дейност е: производство на прибори за хранене, джобни и домакински ножове,
лозарски ножици и туристически комплекти. В с. Буковец остава да работи цех
за производство на луксозни джобни ножки и спортни туристически ножове.
През 1971 г. се преименува на Ножарска фабрика „Сърп и чук“. С решение от
1990 г. на УС на Фирма „Полимет“ – София се обособява като Дъщерна фирма
„Терна“ – Велико Търново. През 1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД, а през
1996 г. – в ЕАД. През 1996 г. дружеството е обявено за приватизация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за промяна в наименованието, капитала, управлението и представителството на дружеството (1990–
1998).
Устави (1995, 1996).
Правилници за вътрешния ред (1968–1974, 1978, 1990); устройствен
правилник (1990).
Протоколи от заседания на СС (1976–1985), УС и Съвета на директорите (1990–1997).
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Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни отчетни доклади (1962–1966, 1976–1979, 1983–1985).
История на фабриката (1985).
Производствени планове, планове по труда, персонала и ФРЗ (1959–
1986), материално-техническото снабдяване (1959–1970), себестойността на
продукцията (1971–1986).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1960–1975,
1977–1986), труда, материално-техническото снабдяване (1960–1970), персонала и ФРЗ (1970–1975, 1977–1986), себестойността на продукцията
(1971–1975, 1977–1986), експлоатацията на автомобилния транспорт (1986–
1993), трудовите злополуки (1993–1997).
Встъпителен баланс (1957); годишни: финансови планове (1963–1990),
счетоводни отчети (1958–1996), баланс и отчет за приходите и разходите
(1997).
Щатни разписания (1965–1970, 1974–1993).
Протоколи от заседания на ТИС (1962–1968, 1972–1975).
Регистрационен дневник за рационализаторските предложения (1969–
1979); внедрени рационализаторски предложения (1963–1975).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1974–1987) и заседания на профкомитета (1968–1975, 1977–
1985).
Колективни трудови договори (1965–1971, 1974–1984, 1992, 1997).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МОНТАЖНИ ЗАГОТОВКИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1382, 3 описа, 100 а.е., 0.76 л.м., 1973–1999 г.
Създадено е през 1973 г. и открито за редовна експлоатация през 1974 г.
като Помощно предприятие на ДСО „Монтажи“ към Министерство на строежите и архитектурата с предмет на дейност: изработка на метално нестандартно оборудване за нуждите на монтажното производство на промишлени
и енергийни обекти с цехове в Свищов (до 1976 г.) и Русе (до 1977 г.). От 1987 г.
се преименува на Предприятие за монтажни елементи – Велико Търново. Със
Заповед № РД-СК-37 от 1991 г. на Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството се образува фирма с държавно имущество „ПМЕ“
с предмет на дейност: монтажни заготовки и елементи за електроинсталационни работи, газоходи, компенсатори, площадки, осветителни стълбове. През
1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД. На 26 апр. 1999 г. е сключен договор
за приватизационна продажба на 71,51 % от капитала на дружеството между
държавата и „ПМЕ – 999“ ООД – Велико Търново.
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Заповеди на Министерство на строителството, архитектурата и благоус
тройството за преобразуване на СО „Монтажи“ и поделенията му в държавни фирми и еднолични дружества с ограничена отговорност (1991).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата, промени в управлението и капитала (1991–1999).
Правилник за вътрешния ред (1996).
Протоколи и материали от общозаводски събрания (1981–1991) и заседания на СС (1974–1991).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1998);
договор за продажба на дялове от капитала (1999).
Отчетен доклад за дейността на предприятието (1983).
Годишни планове по труда (1974–1978, 1983, 1985, 1989) и себестойността на продукцията (1974–1980).
Годишни статистически отчети по труда (1973–1980), произведената
продукция (1990), персонала и ФРЗ (1973–1980, 1990–1999).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории, пол, възраст и местоживеене (1978–1986) и броя на специалистите с
висше, полувисше и средно специално образование (1977–1988).
Годишни счетоводни отчети (1973–1980, 1982–1999).
Разделителен протокол между СО „Монтажи“ и Предприятие за монтажни елементи – Велико Търново (1991).
Щатни разписания (1973–1989, 1993–1999).
Протоколи от заседания на ТИС (1983–1992).
Годишни планове и отчети за внедряване на нови технологии, реализиране на икономически ефект от тях и за изобретателската и рационализаторската дейност (1982–1989).
Инженерни проекти (1983–1986); рационализаторско предложение
(1983).
Годишни анализи (1983–1990, 1994–1996, 1998) и статистически отчети
(1983–1991, 1995–1996, 1998) за трудовите злополуки.
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1982–1989).
Колективни трудови договори (1978–1980, 1983–1991, 1996).
„ПРОЕКТИРАНЕ, ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА И
НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1745, 1 опис, 45 а.е., 0.20 л.м., 1985–2002 г.
С Решение № 162 от 1984 г. на ИК на ОНС – Велико Търново се образува
СП за проектиране, инструментална екипировка и нестандартно оборудване в
системата на СД „Местна промишленост и битови услуги“ – Велико Търново с
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предмет на дейност: разработка на нови изделия и технологии и изработка на
инструментална екипировка и нестандартно оборудване. През 1986 г. към него
преминава цех „Нестандартно оборудване“ от Комбинат за услуги „Петър Цуцуманов“ – Лясковец. Съгласно Решение № 75 от 1989 г. на ОбНС – Велико Търново предприятието се преобразува в Общинска фирма „Пиено“, а с решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 1992 г. фирмата става ЕООД. През 1994 г.
дружеството е обявено в ликвидация. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1997 г. в търговския регистър е вписано продължаване дейността на
дружеството.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на Общинска фирма „Пиено“, преобразуването ѝ в ЕООД, възстановяване на дейността ѝ след ликвидацията и удостоверение за актуално състояние (1989–2002).
Протоколи от заседания на СС (1985, 1989, 1991), УС (1989–1990) и КС
(1990–1991).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1985–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1986–
1989), себестойността на продукцията (1985–1986, 1988–1990), продукцията, услугите и разходите за тях (1986, 1988, 1990), персонала и ФРЗ (1985,
1987–1989).
Годишни финансови планове (1985–1986, 1988, 1991) и счетоводни отчети (1985–1986, 1988–1996).
Договор и доклад за пазарна оценка на дълготрайни материални активи,
собственост на дружеството (1997).
Щатни разписания (1985–1991).
Протоколи от заседания на синдикалния комитет (1990–1992); колективни трудови договори (1990, 1993).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВАКУУМТЕРМ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1643, 3 описа, 91 а.е., 0.48 л.м., 1982–1996 г.
Създадено е с Разпореждане № 53 на Бюрото на МС от 22 дек. 1981 г. като
Научно производствено-стопанско предприятие „Вакуумтерм“ с предмет на
дейност: научни изследвания, проектиране, изработване и внедряване на опитни
образци за термично обработване, нанасяне на покрития и производство на нови
материали за машиностроенето, строителството и бита. Със Заповед № РД17-48 от 24 юни 1991 г. на Министерство на индустрията, търговията и услугите се създава Фирма „Вакуумтерм“ – Велико Търново като поделение на Фирма
„Вакуумни технологии“ – Русе. Два месеца по-късно фирмата се преобразува в
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ЕООД. Със Заповед № РД-17-240 от 23 окт. 1995 г. на министъра на промишлеността става ЕАД. Приватизирано е през 1996 г.

Устав (1996).
Правилник за дейността (1982).
Протоколи от заседания на СС (1983, 1986, 1991) и Съвета на директорите (1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Отчетни доклади и анализи по научната, проектантската и производствената дейност (1982–1990).
Петгодишен план с приложения (1986–1990); бизнесплан по икономически показатели (1996); годишни планове по труда (1982–1990) и себестойността (1987–1990).
Годишни статистически отчети за: горивно-енергийния баланс (1985–
1986, 1988–1989, 1991), персонала и ФРЗ (1984–1990), разпределението на
персонала по длъжност, пол и др. (1982–1985, 1989), квалификационната
структура на персонала (1990–1992), трудовите злополуки (1993–1996).
Протоколи от заседания на Техническия съвет (1984, 1990).
Годишни планове за научноизследователската дейност (1982, 1985–
1987, 1989, 1990).
Информации и справки за изпълнение плана по научно-техническия
прогрес (1982–1986, 1990); годишни статистически отчети за внедряване на
научно-технически постижения (1984–1985, 1989).
Сборни чертежи, обяснителни и изчислителни записки на вакуумна сублимационна сушилня (1988), вакуумна инсталация за покритие на стъкла и
двукамерна вакуумна пещ (1982–1985).
Годишни финансови планове (1983–1990) и счетоводни отчети (1982–
1994).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1982, 1985–
1990, 1993, 1996); щатни разписания (1982–1993).
Протоколи и доклади от годишни събрания на профорганизацията
(1984–1989).
ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ ПО ВАКУУМНИ СИСТЕМИ –
РУСЕ – ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1642, 1 опис, 13 а.е., 0.06 л.м., 1986–1989 г.
С Разпореждане № 20 от 25 февр. 1987 г. на МС е образувано СО „Вакуумни системи“ – Русе, в състава на което е включен Технологичен институт по
вакуумни системи с филиал във Велико Търново. Предметът на дейност на ин-
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ститута е: научно-приложна, проектантска и експериментално-производствена дейност в областта на вакуумни помпи, технологични системи за термично и
химико-термично обработване за нанасяне на покрития; производство на металокерамични материали, чисти метали и специални сплави и електрозахранващи
и автоматизирани вакуумни системи. С Решение № 50 от 30 март 1989 г. на МС
прекратява дейността си, като активите и пасивите се поемат от Научно производствено предприятие „Вакуумтерм“ – Велико Търново.

Предложение и обосновка за създаване на института (1986).
Протоколи от заседания на СС и профкомитета (1987–1989).
Годишни планове, анализи и отчети по труда и научно-техническия
прогрес (1987–1989).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1987–1989), броя
на специалистите с висше и полувисше образование (1988), разпределението
на персонала по категории, пол, възраст и др. (1987, 1989), социалното развитие на колектива (1987–1988).
Годишни финансови планове (1988–1989) и счетоводни отчети (1987–
1988).
Щатни разписания (1987–1989).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СИМЕТРО“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1626, 3 описа, 86 а.е., 0.59 л.м., 1981–2002 г.
Със Заповед № РД-09-414 от 8 май 1981 г. на министъра на машиностроенето се създава Централен машиностроителен институт – София и един от филиалите му е във Велико Търново. Предметът на дейност е: проектиране, внедряване в производството и сервиз на средства за механизация и автоматизация
на контролните процеси в машиностроенето. От 22 септ. 1989 г. филиалът е
българо-съветска фирма, регистрирана като смесена фирма с ограничена отговорност „Симетро“. През април 1991 г. се преобразува в ООД. Приватизира се
през 1999 г.

Заповеди на Министерство на машиностроенето и Централен машиностроителен институт – София по създаването и дейността на филиала (1981–
1985).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и промяна на
капитала (1989–1993); удостоверение за актуално състояние (2001).
Протокол от среща между ДФ „Симе“ – София и НПО „НИИТ Автопром“ – Москва за създаване на българо-съветска фирма „Симетро“ – Велико
Търново (1989).
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Устав и устройствен правилник (1989).
Протоколи от: събрания с отчетни доклади (1984–1988), изборни събрания (1986–1988), общи събрания на съдружниците (1990–1992, 1994), заседания на СС (1986–1989) и Научно-техническия съвет (1985–1988).
Отчети за изпълнение плана за: стоковата продукция и научноизследователската дейност (1984–1989); научно-техническия прогрес (1986–1990) и
икономическия ефект от внедрени задачи (1986–1989).
Годишни статистически отчети за: приходите и разходите на суровини и
материали (1982–1986), разпределението на персонала по категории (1987–
1989), трудовите злополуки (1993–1995).
Планове и отчети за изобретателската и рационализаторска дейност
(1983, 1986–1988); листовки и паспорт за транспалетни колички (1995–2002).
Годишни финансови планове (1985–1989) и счетоводни отчети (1983–
1998).
Разделителен протокол за създаване на смесена фирма „Симетро“ (1989).
Щатни разписания (1982–1988, 1993–1998).
Информации по охраната на труда (1985–1989).
Протоколи от събрания на профорганизацията (1985–1986) и заседания
на профкомитета (1985–1988); отчетни доклади и информации за дейността
на профорганизацията (1982–1984).
Колективни трудови договори (1995, 1998).
БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ДРЕБНИ МЕТАЛНИ
ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДВАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1344, 3 описа, 375 а.е., 2.40 л.м., 1967–1981 г.
Създадена е като База за развитие на местната промишленост съгласно
Разпореждане № 250 от 1 юли 1967 г. на МС. От 1971 до 1973 г. е филиал към Научноизследователски и проектно-конструкторски институт за битово обслужване и комунално строителство – София. През периода 1975–1981 г. е База за
внедряване на дребни метални изделия и оборудване с предмет на дейност: проектиране и производство на дребни метални изделия, нестандартно оборудване
и инструментална екипировка. На основание Заповед № РД-09-91-73 от 28 дек.
1981 г. на Министерство на машиностроенето и електрониката се преобразува в
Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване към Комбинат
за радиотехническа апаратура – Велико Търново.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1968, 1975,
1980).
Протоколи от заседания на СС (1969–1971, 1974–1975, 1978–1979,
1981) и Дирекционния съвет (1971–1972).
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Технико-икономически обосновки и концепция за развитие (1969, 1971).
Паспорт на базата, списък на внедрените теми, структурна перспектива
и предложение за профилиране и специализиране (1974).
Програма и планове за разработване и усвояване на продукция (1970–
1980); насрещни планове (1975–1976); планове по труда (1968–1981).
Доклади и информации за дейността на базата (1971–1976, 1979); отчети
за изпълнение на производствения план (1968–1974).
Планове и отчети за проектно-конструкторската и внедрителската дейност (1969–1980).
Годишни статистически отчети за разработването на теми по етапи
(1979), научноизследователската дейност и състава на научните работници
(1972–1980).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала
(1973–1981) и броя на специалистите (1968, 1973–1974, 1977–1981).
Конструктивна документация на щанци, пресформи, шприцформи, редуктор и нагнетателен тръбопровод (1968–1980).
Годишни счетоводни отчети (1968–1981).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата
(1968–1971); щатни разписания (1967–1981).
Учредителен протокол, протоколи и доклади от годишни отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1968–1981).
Колективни трудови договори (1968–1977).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕТАЛУРГИЯ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 586, 2 описа, 332 а.е., 4.26 л.м., 1948–1978 г.
Създадено е през 1948 г. на базата на национализираните предприятия АД
„Металургия“ и Събирателно дружество „Раеви“. През 1959 г. към него преминава Цех „Киро Конаров“ – Горна Оряховица за производство на дизелови моторчета. През 1966 г. се преименува на Завод за горивна техника с предмет на
дейност: производство на нафтови, електрически и газови готварски и отоплителни печки и печки с твърдо гориво, домакински електроуреди и др. От 1 ян.
1979 г. преминава към Комбинат за складова техника – Горна Оряховица.

Устав и паспорти на предприятието (1951–1953).
Протоколи и материали от производствени съвещания (1948–1952).
Доклади и информации по цялостната дейност (1949–1955); годишни
доклади и отчети за производствената дейност (1949–1960).
Перспективни планове (1959–1975), планове по труда, персонала и ФРЗ
(1954–1972).
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Годишни статистически отчети по труда (1961–1965), обема, качеството
(1961–1978) и себестойността на продукцията (1958–1974).
Встъпителен баланс (1948); финансови планове (1962–1978); счетоводни отчети (1949–1978).
План-програма за внедряване в производството на печки и електроуреди
(1975).
Производствени протоколи (1949–1950); планове и чертежи на производите (1957); конструктивна и технологична документация (1967–1977); протоколи от изпитания на готовата продукция (1955–1972).
Протоколи от заседания на ТИС (1954–1971); заявления, заповеди, актове и справки за внедрени рационализаторски предложения (1968–1973).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1954–1976).
Колективни трудови договори (1948–1977).
КОМБИНАТ ЗА СКЛАДОВА ТЕХНИКА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1233, 5 описа, 389 а.е., 3.92 л.м., 1964–1997 г.
Създаден е с Разпореждане № 49 от 21 февр. 1964 г. на МС на базата на Машиностроителен цех „Киро Конаров“ като Държавен машиностроителен завод
за микротелфери с предмет на дейност: производство на машини и съоръжения
за механизирана обработка на складови стопанства. През 1967 г. се специализира
в производството на верижни електротелфери и се преименува на Електротелферен завод „Янтра „. Произвежда електротелфери, трансманипулатори и конзолни кранове. С Разпореждане № 34 от 1977 г. на Бюрото на МС на базата на
заводите „Янтра“ – Горна Оряховица и „Метал“ – Велико Търново се образува
Комбинат за складова техника – Горна Оряховица. През същата година към комбината е създадена База за развитие и внедряване на складова техника. С Разпореждане № 68 от 16 ноем. 1978 г. на Бюрото на МС в състава на комбината се
включва и Завод „Металургия“ – Горна Оряховица. С Решение № 50 от 30 март
1989 г. на МС комбинатът се преобразува в ДФ „Складова техника“. От 1991 г.
е „Складова техника“ ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.

Правилници за устройството и вътрешния ред (1967–1970, 1972–1973,
1978, 1987, 1989).
Протоколи и материали от заседания на СС (1967, 1975–1978, 1981–
1989), Дирекционния съвет (1983–1990) и Съвета на директорите (1991–
1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Доклади и информации за производствената дейност (1966–1974, 1977,
1989–1990) и социално-икономическото развитие (1972–1973, 1979–1982,
1985–1988).
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Годишни производствени планове (1964–1978, 1981–1990); планове по
труда (1971–1978, 1983–1990), себестойността (1969–1971, 1979–1989) и износа на готовата продукция (1965–1971, 1975–1980).
Годишни планове и договори за експонати на готова продукция за панаири и изложби (1964–1974).
Годишни отчети за износа на готовата продукция и реализация на печалбата (1965–1971).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1981–1990),
качеството на продукцията (1975–1978, 1983–1990), коопериране на производството (1967–1974), труда (1964–1974), износа (1979–1986, 1988–1990),
персонала и ФРЗ (1975–1978, 1983–1990).
Встъпителен баланс (1964); годишни финансови планове (1973, 1975–
1990) и счетоводни отчети (1965–1996).
Щатни разписания (1965–1978, 1986, 1991–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1973, 1977–1990); внедрени рационализаторски предложения (1968–1990); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1971–1973).
Протоколи от изпитване на готовата продукция (1964–1965, 1967–1970,
1973); досиета на изделия (1965).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1964–1968, 1975–1996),
временна нетрудоспособност и анализи на заболеваемостта (1972–1974).
Протоколи и материали от отчетни конференции на профорганизацията
(1987, 1990) и заседания на профкомитета (1968–1973, 1985–1989).
Колективни трудови договори (1967–1968, 1971–1977, 1984–1990).
ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СКЛАДОВА ТЕХНИКА –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1636, 1 опис, 45 а.е., 0.58 л.м., 1978–1990 г.
През периода 1976–1978 г. съществува като База за развитие и внедряване на горивни уреди към СК „Домакински електроуреди“ – Варна. На основание
Разпореждане № 68 от 16 ноем. 1978 г. на МС, считано от 1 ян. 1979 г., преминава към СК „Складова техника“ – Горна Оряховица с наименование База за
развитие и внедряване на складова техника с предмет на дейност: научноизследователска, проектно-конструкторска, технологична, инженерингова, сервизна
и шефмонтажна производствена дейност в областта на складовата, подемнотранспортната и битовата техника. През 1986 г. се преименува на Технологичен
институт по складова техника. След преобразуването на ДФ „Складова техника“ – Горна Оряховица в ЕАД през 1991 г., институтът става научно-производствено предприятие към дружеството.
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Правилник за устройството и дейността (1978).
Протоколи от заседания на СС (1989) и Техническия съвет (1981–1985).
Отчет-анализ за дейността на института (1981–1985); отчети за научнотехническия прогрес (1981–1990).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1978, 1980–1990),
постъпленията и разходите на суровини и материали (1989–1990), трудовите
злополуки (1986–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, длъжности (1983–1990) и образование (1983, 1986, 1988).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1983–1990).
Щатни разписания (1979–1990).
Отчет-анализи и информации по охраната на труда (1987–1990).
Протоколни книги от: отчетно-изборни събрания (1979–1990), съвместни заседания на профкомитета и СС (1979–1990).
ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ „КИРО КОНАРОВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1181, 1 опис, 38 а.е., 0.35 л.м., 1966–1974 г.
Създаден е през 1966 г. като Специализирано промишлено предприятие по
металообработване с предмет на дейност: производство на заводско обзавеждане – шлосерски маси, инструментални шкафове, етажерки, монтажни маси
и др. От 1 ян. 1976 г. преминава към Комбинат за складова техника „Янтра“ –
Горна Оряховица.

Протоколи от производствени съвещания (1973–1974).
Доклад за състоянието и развитието на завода (1966–1970).
Производствени планове, планове по труда, персонала и ФРЗ (1971–
1974), себестойността на продукцията (1969–1973).
Годишни статистически отчети и обзори за дейността (1966–1974).
Годишни финансови планове (1972–1973) и счетоводни отчети (1966–
1974).
Протоколи от заседания на ТИС (1969, 1971, 1974); обзори за рационализаторската дейност (1968–1970).
Протоколи от общи събрания на профорганизацията (1967–1971).
ЗАВОД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1534, 3 описа, 164 а.е., 1.50 л.м., 1977–1997 г.
Създаден е през 1977 г. като Завод за резервни части и основен ремонт на
оборудването с предмет на дейност: ремонт и производство на резервни части
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за технологическо оборудване на керамичната промишленост към ДСО „Строителна керамика и ефективни материали“. От 1982 г. е Завод за резервни части
с предмет на дейност: производство на резервни части за строителната промишленост. По силата на Решение № 78 от 22 май 1989 г. на МС се създава ДФ
„Керам-инженеринг“ – София и заводът става нейно поделение с наименование
Завод за резервни части „Север“. Съгласно Разпореждане № 39 от 6 ноем. 1991 г.
на МС фирмата се преобразува в ЕООД, а заводът става поделение към него. С
решение на Софийски градски съд от 5 февр. 1996 г. се регистрира преобразуване
на дружеството в ЕАД. През 1997 г. „Керам-инженеринг“ ЕАД е приватизирано
заедно с поделенията му.

Решение на МС за образуване на ДФ „Керам-инженеринг“ – София и
решения на Софийски градски съд за регистриране на фирмата, преобразуването ѝ в ЕООД, ЕАД и АД (1989–1997).
Правилници за вътрешния ред (1979–1980, 1987).
Протоколи и материали от общозаводски и делегатски събрания (1981–
1986) и заседания на СС (1978–1991).
Годишни отчетни доклади за резултатите от социално-икономическата
дейност (1981–1989); доклади, отчети, анализи и информации по дейността
(1980–1990); проспект на завода (1990).
Годишни държавни и насрещни планове по производството (1977–1991),
себестойността (1977–1991), труда (1977–1991, 1993–1995), персонала и
ФРЗ (1993–1995); инженерни проекти (1983, 1985, 1988); годишни комплексни програми за намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен
труд (1983–1988).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1977–1983,
1985, 1991), себестойността на продукцията (1977–1980), персонала и ФРЗ
(1977, 1979–1992), ресурсите и разпределението на резервните части (1983,
1985–1986, 1990–1991), експлоатацията на автомобилния транспорт (1977–
1978, 1985–1992), трудовите злополуки (1993–1996). Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по категории, длъжности, пол,
възраст и местоживеене (1981, 1983–1990), броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1980–1981, 1986, 1988).
Встъпителен баланс (1977); годишни финансови планове (1977–1991) и
счетоводни отчети (1977–1996); баланси и отчети за приходите и разходите
към 30 юни 1997 г.
Щатни разписания (1979–1992).
Протоколи от заседания на ТИС (1980–1995); внедрени рационализаторски предложения (1980–1987, 1989–1991).
Номенклатура на резервните части и оборудването, произвеждани в завода (1988).
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Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1977–1986),
заседания на заводския профкомитет (1981–1991) и работни срещи между
ръководството на завода и синдикатите (1993, 1995).
Протоколи и заповеди за награждаване на първенци в съревнованието
(1980–1989).
Колективни трудови договори (1979–1987, 1990–1995).
ЗАВОД ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА –
ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1177, 5 описа, 198 а.е., 1.69 л.м., 1965–1997 г.
Създаден е през 1966 г. с Разпореждане № 207 от 1965 г. на МС като клон
на ДИП „Металургия“ – Горна Оряховица с два основни цеха – „Бронзолеярен“
и „Инструментална екипировка“. Произвежда бронз, бронзови отливки, инструментална екипировка и фосфорна мед. На основание ПМС № 58 от 30 дек. 1983 г.
преминава към Технологичен център „Технология на металите“ – София. От 1
ян. 1987 г. е Научно-производствено предприятие „Христо Козлев“. Със Заповед
№ РД-17-108 от 28 юни 1991 г. на Министерство на индустрията, търговията и
услугите се преобразува в „Бронз – ТМ“ ООД – поделение на фирма „Технология
на металите“ – Плевен. Със Заповед № РД-17-240 от 23 окт. 1995 г. на Министерство на промишлеността се преобразува в ЕАД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Заповеди на Комитета по машиностроене за създаване на предприятието
и назначаване на работна група за изготвяне на проект (1965).
Решение на ОНС – Велико Търново (1981) и заповед на МС (1986) за
промяна на името на завода.
Протоколна книга и протоколи от заседания на СС (1972–1991) и Съвета
на директорите (1995–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни доклади и анализи за стопанската дейност (1971, 1974–1975,
1978–1980, 1987–1988); докладни записки и обосновка за дейността на завода (1980–1985).
Годишни производствени планове (1966–1970, 1979–1980); планове по
труда (1966–1970, 1979–1980) и себестойността на продукцията (1966–1970,
1979–1981, 1986, 1989–1990).
Годишни отчети по труда, себестойността, качеството и реализацията на
продукцията (1968–1970).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1968–1980),
труда (1971–1975), себестойността (1971–1980) и качеството на продукцията
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(1977–1980), постъпленията и разхода на стойностните групи (1981–1988),
персонала и ФРЗ (1976–1980, 1984–1990), трудовите злополуки (1986–1996).
Встъпителен баланс към 1 ян. 1966 г.; годишни финансови планове
(1971–1989) и счетоводни отчети (1966–1996).
Щатни разписания (1966–1985, 1987, 1991–1993, 1995–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1970–1975, 1978–1988); утвърдени рационализаторски предложения (1971–1975); годишни статистически отчети
за изобретенията и рационализациите (1977–1978, 1980) и икономическия
ефект от внедрените научно-технически постижения (1983–1985).
Информации по охрана на труда (1977, 1980–1983).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1981–1986,
1990), събрания (1972–1975) и заседания на профкомитета (1981–1988).
Колективни трудови договори (1980–1990, 1993–1996).
ЗАВОД ЗА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ
МАШИНИ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 1304, 4 описа, 130 а.е., 0.83 л.м., 1971–1996 г.
Създаден е през 1971 г. като приемник на ТПК „Коопкомбинат“ – с. Драганово с предмет на дейност: производство на възли и детайли за металорежещи
машини. През 1986 г. променя наименованието си на Завод за металорежещи
машини. С ПМС № 176 от 1991 г. се регистрира „ЗММ – Драганово“ ЕООД с
предмет на дейност: производство на отливки от сив чугун, обработени детайли
и възли за металорежещи машини за общото машиностроене, машини и оборудване за промишлеността и селското стопанство. През 1996 г. се преобразува в
ЕАД с 52,63 % държавно участие.

Правилници за вътрешния ред (1972, 1996).
Протоколи от заседания на СС (1983–1990) и Съвета на директорите
(1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Доклади, изложения и обяснителни записки на директора за производствената дейност (1971, 1974–1975, 1978, 1980–1982, 1985–1986).
Годишни производствени планове (1973–1988); планове по труда (1973–
1975, 1978–1988) и себестойността на продукцията (1972–1988).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1976–1988,
1990), труда (1976–1980), себестойността (1976–1990) и качеството на продукцията (1978–1980, 1984, 1986–1989), автоматизацията на производството
(1984–1985, 1987), основното оборудване в леярските цехове и металообработващите заводи (1977, 1979–1980, 1982–1988), обновлението на продук129
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цията в металообработващата промишленост (1977–1978, 1987), персонала и
ФРЗ (1976–1990), трудовите злополуки (1975, 1985–1991, 1993–1996).
Годишни финансови планове (1975–1989) и счетоводни отчети (1971–
1996); ревизионни актове (1973–1979, 1994–1996).
Щатни разписания (1974–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1972–1974); внедрени рационализаторски предложения (1975).
Колективни трудови договори (1972–1975, 1978, 1993, 1996).
ЗАВОД „ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1319, 4 описа, 151 а.е., 0.90 л.м., 1969–1997 г.
Създаден е през 1971 г. на базата на Промкомбинат – Златарица с предмет на дейност: производство на стоманени отливки чрез прецизно леене и съпътстващо производство на стоки за населението и битови услуги. През 1984 г.
се преименува на Стоманолеярен завод „Двадесет и трети септември“. През
1989 г. преминава към новообразуваната Фирма „Метаком“ – Враца. След прек
ратяване дейността на фирмата през 1991 г. става самостоятелно дружество
с наименование „СЛЗ – Златарица“ ЕООД. Със Заповед № РД-17-167 от 1995 г.
на Министерство на промишлеността се променя наименованието на дружес
твото на „Столеком“ ЕООД, което през 1996 г. се преобразува в ЕАД. През
1997 г. е обявено за приватизация чрез инвестиционни бонове.

Заповед на Министерство на машиностроенето за реорганизация и придобиване на юридическа самостоятелност на завода (1985).
Правилници за вътрешния ред (1972), устройството и дейността (1973).
Протоколни книги от заседания на Стопанския комитет на Промкомбинат – Златарица (1969–1971) и Стопанския комитет на завода (1971–1980);
протоколи и материали от годишно отчетно събрание (1981), заседания на
СС (1981–1990) и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Доклади, информации, обзори и анализи по дейността (1972–1985).
Годишни производствени планове (1972–1980, 1986–1991); планове по
труда (1972–1991), себестойността на продукцията (1973–1991) и производството на стоки за вътрешния пазар (1981–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1972–
1985), труда (1972–1975), себестойността на продукцията (1972–1985), персонала и ФРЗ (1974–1985).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1979–1983).
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Годишни финансови планове (1972–1980, 1984, 1987–1990) и счетоводни отчети (1973–1996).
Щатни разписания (1975–1996).
Внедрени рационализаторски предложения (1982, 1984).
Протокол и отчети за дейността на профорганизацията (1977–1981).
Колективни трудови договори (1973, 1975–1980, 1987, 1991, 1994–1995).
АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ПОБЕДА“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1110, 6 описа, 217 а.е., 1.76 л.м., 1961–1996 г.
Основан е през 1947 г. като ТПК „Автопобеда“ – Горна Оряховица. През
1958 г. кооперацията се премества в Лясковец. С Разпореждане № 34 от 25 дек.
1961 г. на МС преминава в системата на ДСО „Автотранспорт“ и се преименува на Авторемонтен завод „Победа“ с предмет на дейност: производство на
резервни части за автомобили и ремонт на автомобили. През 1965 г. заводът
се специализира в ремонт на автомобили „Варшава“, производство на резервни
части за всички марки автомобили, чугунени отливки за резервни авточасти и
чугунени отливки за БДЖ, а през 1970 г. се открива цех за стоманени отливки за
авточасти. С решения на Окръжен съд – Велико Търново се регистрира преобразуването на завода през: 1989 г. в ДФ „Победа“, 1991 г. в ЕООД, 1995 г. в ЕАД.
През 1997 г. дружеството е приватизирано.

Преписка по учредяване и регистрация на предприятието (1961).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1977, 1989).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1976–
1978), Дирекционния съвет (1962–1968), СС (1982–1989) и УС (1990–1991).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни доклади за стопанската дейност (1981–1985).
Юбилеен вестник и снимки от честване на 30-годишнината от създаването на завода (1977).
Годишни производствени планове (1970–1985); планове по труда (1970–
1974, 1981–1990) и себестойността на продукцията (1974–1990).
Информации, програми и анализи за организацията на труда, преминаването към петдневна работна седмица и използването на сменното работно
време (1971–1974).
Годишни статистически отчети за специализацията и кооперирането
на производството (1967–1974), обема и качеството на продукцията (1970–
1990), производителността на труда (1980–1990), материално-техническото
снабдяване (1969–1974), персонала и ФРЗ, трудовите злополуки (1975–1996).
Годишни финансови планове (1970–1979, 1988–1990) и счетоводни отчети (1970–1996).
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Щатни разписания (1983–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1976–1980); внедрени рационализаторски предложения (1962–1980); годишни статистически отчети за дейността по изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения (1976–1980).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1979–1985)
и заседания на профкомитета (1971–1976); доклади за дейността на профорганизацията (1971–1973).
Колективни трудови договори (1985–1986, 1990, 1993–1995).
ЗАВОД ЗА АВТОМАТИЧНИ ВЕЗНИ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1109, 5 описа, 143 а.е., 1.05 л.м., 1962–1996 г.
Създаден е с решение на МС от 1961 г. с предмет на дейност: производство
на циферблатни везни с различно предназначение, теглоръстомери, специални
везни, циферблатни глави и др. за вътрешния пазар и за износ. През 1986 г. се
преименува на Завод за автоматични везни „Димитър Стоичков“, а от 1989 г. се
преобразува в ДФ „Баланс“. От 1993 г. е ЕАД. През 1996 г. влиза в процедура на
приватизация.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „Баланс“ – Лясковец (1989).
Протоколи от заседания на УС (1990) и Съвета на директорите (1993–
1995).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Доклади-анализи за икономическото състояние на завода (1981–1989).
Докладни записки от Комисията за партиен и държавен контрол за резултатите от проверки по дейността на завода (1964–1966).
Годишни планове за промишлената продукция (1972–1974, 1982–1990),
труда (1970–1980, 1982–1990), себестойността на продукцията (1975–1990).
Годишни планове за финансиране на Базата за развитие и внедряване
при завода (1976–1980).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1976–1990), промишлената продукция и себестойността (1981–1990), специализацията и кооперирането на производството (1975–1988).
Годишни финансови планове (1962–1968, 1971–1982); счетоводни отчети (1962–1994); баланси (1995–1996).
Щатни разписания (1971–1980, 1987–1990, 1995–1996).
Протоколи и решения от заседания на ТИС (1965–1968).
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Протоколи от общозаводски събрания (1974–1980), събрания на пълномощниците (1986, 1988–1989) и заседания на заводския профкомитет (1976–
1980, 1986–1989).
Колективни трудови договори (1971–1973, 1976, 1980–1982).
ФАБРИКА ЗА ТЕНЕКИЕН АМБАЛАЖ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1245, 4 описа, 158 а.е., 1.01 л.м., 1969–1997 г.
Създадена е през май 1969 г. като ДП „Тенекиен амбалаж“ на базата на амбалажния цех към ДСП „Булгарплод“ – Горна Оряховица с предмет на дейност:
производство на тенекиен амбалаж за нуждите на хранително-вкусовата промишленост. През 1971 г. се преименува на Фабрика за тенекиен амбалаж, а през
1976 г. е Фабрика за метален амбалаж. От 1986 г. е Завод за метален амбалаж
„Николай Усенлиев“. С Решение № 211 от 10 дек. 1990 г. на МЗХП заводът се преобразува в ДФ „Металопак“, която през 1991 г. се преименува на ДФ „Фабрика за
метален амбалаж“. С Разпореждане № 29 от 1991 г. на МС фирмата се преобразува в ЕООД, а от май 1996 г. е ЕАД. В края на 1996 г. дружеството е обявено за
приватизация и след проведените тръжни сесии 52,46 % от акциите са изкупени
от ЕТ „Еленка Иванова – Иван Иванов“ – София. С решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 20 юни 1997 г. дружеството е пререгистрирано в АД.

Разделителен протокол с ДСП „Булгарплод“ – Горна Оряховица за обособяване на амбалажния цех в самостоятелно предприятие (1969).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране АД ФМА –
Лясковец (1997).
Протоколи от събрания на пълномощниците (1988, 1990–1991), заседания на СС (1988–1990), УС (1991–1992), Съвета на директорите (1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни доклади за производствената и стопанската дейност (1969–
1971, 1978–1979). Годишни производствени планове (1972, 1974–1985),
планове по труда (1969–1972, 1975–1985) и себестойността на продукцията
(1975–1986, 1988–1989).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1969–
1985), себестойността (1981–1985) и качеството на продукцията (1971–1985),
нормирането на труда (1969–1973, 1976–1980), персонала и ФРЗ (1972–1985,
1990–1996), трудовите злополуки (1971–1985, 1992–1997).
Годишни финансови планове (1969–1990) и счетоводни отчети (1969–
1995).
Щатни разписания (1973–1974, 1976–1986, 1989, 1991).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1970–1974, 1978, 1983–
1985, 1991, 1993–1994) и изчислителната комисия към него (1974–1981);
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внедрени рационализаторски предложения (1969–1974, 1985); технико-икономическа част на задание „Линия за капачки „Туист – оф“ (1992); годишни
статистически отчети за изобретения и рационализации (1969–1974, 1982,
1984–1985).
Протоколи и материали от годишни отчетни събрания на профорганизацията (1976–1980) и заседания на заводския профкомитет (1971–1973) и
ръководството на независимите синдикати (1990–1993); отчетни доклади за
дейността на профорганизацията (1969–1973, 1981–1986).
Колективни трудови договори (1971–1986, 1993, 1995).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ „ИВАН ЛЮЦКАНОВ“ –
с. МАСЛАРЕВО
Ф. 1554, 3 описа, 134 а.е., 0.58 л.м., 1974–2001 г.
Създадено е през 1974 г. на базата на промишлен цех към ТКЗС и като структурна част на ОКС – Велико Търново с предмет на дейност: производство на
консервни кутии и капачки за буркани. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 2000 г. предприятието прекратява дейността си и е обявено в ликвидация.

Заповед на Кооперативен съюз – Велико Търново за назначаване на лик
видатор и решения на Окръжен съд – Велико Търново за прекратяване на
дейността и обявяване в ликвидация (2000–2001).
Протоколни книги от общи събрания (1983–1987), заседания на Дирек
ционния съвет и СС (1980–1994).
Отчетни доклади за дейността (1979–1983, 1986, 1988–1989).
Производствени планове (1980–1985); годишни планове по труда, персонала и ФРЗ (1975–1984).
Годишни статистически отчети по труда, персонала и ФРЗ, промишлената продукция, експлоатацията на автомобилния транспорт (1975–1991),
постъпленията от продажбата на стоки в търговските заведения и складовете
(1975–1992, 1994, 1996).
Годишни финансови планове (1974–1987) и счетоводни отчети (1974–
1983, 1985–1997); начален баланс при ликвидация и ликвидационна оборотна
ведомост (2000, 2001); ревизионен акт (1994–1997).
Разделителен протокол между предприятието и „Херос Норд“ ООД –
Пловдив (1997).
Щатни разписания (1975–1992).
Колективни трудови договори (1978–1981, 1990, 1993).
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ЗАВОД ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА ТЕХНИКА
„РОДИНА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1242, 1 опис, 51 а.е., 0.36 л.м., 1968–1976 г.
Създаден е през 1968 г. на базата на металообработващия цех на Градски
промкомбинат – Павликени с предмет на дейност: производство на хидромелиоративна техника. През 1973 г. прераства в Завод за хидромелиоративна техника „Родина“. От 1977 г. преминава към Комбинат за горивна апаратура „Клемент Готвалд“ – Павликени и губи юридическата си самостоятелност.

Правилници за вътрешния ред (1968–1969).
Протоколни книги, протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1968–1976).
Годишни производствени планове, планове по труда (1968–1976) и се
бестойността на продукцията (1971–1975).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда
(1968–1970) и експлоатацията на автомобилния транспорт (1973–1974).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1968–1973).
Годишни (1969, 1973, 1975), шестмесечен (1974) и деветмесечни (1968,
1970, 1972) баланси; ревизионни актове (1968–1973).
Щатни разписания (1968–1975).
Протоколи от заседания на ТИС (1968–1974); внедрени рационализаторски предложения (1968–1974).
Отчетен доклад за дейността на профкомитета (1972).
КОМБИНАТ ЗА ГОРИВНА АПАРАТУРА „КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1249, 5 описа, 227 а.е., 1.70 л.м., 1970–1998 г.
Създаден е през 1970 г. като Ремонтен завод на базата на бившата Ремонтно-техническа станция – Павликени с предмет на дейност: извършване на основен ремонт на трактори и нафтови помпи и производство на резервни части за
селскостопански машини. През 1976 г. по силата на Разпореждане № 146 на МС
на базата на Ремонтен завод, Завод „Родина“ – Павликени и Завод за резервни
части и нестандартно оборудване – Свищов се изгражда Завод за горивна апаратура „Клемент Готвалд“ – Павликени, който през 1986 г. се преименува на
Комбинат за горивна апаратура. С решение на МЗХП от 1990 г. комбинатът се
преобразува в ДФ „Метарем“, а с решения на Окръжен съд – Велико Търново от
1992 и 1996 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД и ЕАД. През
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1998 г. е сключен договор за продажба на 75 % от капитала на дружеството
между държавата и „Метарем – 98“ АД – Павликени.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на фирмата,
преобразуването ѝ в ЕООД, ЕАД и АД (1990–1998).
Договор за продажба на акции от дружеството (1998).
Устав (1996).
Правилници за вътрешния ред (1991–1998).
Протоколни книги от общи събрания (1982–1991, 1997–1998); протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1970–1975, 1981–1986),
СС (1986–1991), Съвета на директорите (1996–1997) и работни съвещания
(1976–1980).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1997).
Годишни доклади и отчети за стопанската дейност (1978–1980, 1987–
1988).
Бизнеспрограми (1992–1993, 1996–1998); годишни производствени планове (1980–1985); планове по труда, себестойността на продукцията (1970–
1975, 1986–1990) и износа (1977–1984).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1970–1975,
1979–1986), труда (1970–1975), себестойността (1979–1987) и качеството на
продукцията (1979–1986), персонала и ФРЗ (1979–1986), експлоатацията на
автомобилния транспорт (1970–1975), трудовите злополуки (1979–1997).
Годишни финансови планове (1970–1982, 1986–1990) и счетоводни отчети (1970–1975, 1977–1997).
Щатни разписания (1971–1995).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1970–1973, 1981–1985).
Конструкторска документация – сборни чертежи на изделия (1973–
1986); рекламни листовки с технически характеристики на изделията (1998).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1977–1985).
Колективни трудови договори (1978–1984, 1993, 1995).
БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА
ЖИВОТНОВЪДНА ТЕХНИКА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1460, 3 описа, 136 а.е., 1.33 л.м., 1968–1989 г.
Създадена е по силата на ПМС № 264 от 1 юли 1968 г. с предмет на дейност:
проучвателска, проектно-конструкторска и технологична работа по машини и
съоръжения за животновъдството. От 1 ян. 1991 г. преустановява самостоятелната си дейност, като активите и пасивите ѝ са прехвърлени към „Първи
май“ ЕООД – Полски Тръмбеш.

136

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Временна отраслова методика за определяне на икономическата ефективност от внедряването на нови селскостопански машини (1968).
Годишни производствени планове (1977–1980) и планове по труда
(1972–1989).
Координационна програма (1981–1985) и годишни планове за научни и
технически проблеми и разработки (1978–1980).
Конструкторска документация, отраслови нормали, проектозадания и
протоколи за изпитване на машини и съоръжения за нуждите на животновъдството (1968–1971).
Статистически отчети за: труда в научните организации (1971–1976),
научноизследователската дейност и състава на научните работници (1969–
1973), персонала и ФРЗ (1968–1976, 1982–1988).
Финансови планове (1968–1989); годишни и деветмесечни счетоводни
отчети (1969–1988).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1968–1988);
щатни разписания (1970–1989).
ФАБРИКА ЗА НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – с. ПРИСОВО
Ф. 1236, 4 описа, 152 а.е., 0.99 л.м., 1971–1996 г.
Създадена е през 1968 г. на базата на два отделни цеха – за кроненкорки
и нестандартно оборудване и резервни части към ДСП „Ечихмел“ – София. С
Разпореждане № 590 на Комитета за стопанска координация от 1 ян. 1971 г. се
обособява като самостоятелна фабрика с предмет на дейност: производство
на кроненкорки, резервни части и нестандартно оборудване за нуждите на ДСО
„Българско пиво“. На основание Разпореждане № 6 от 1986 г. на МС фабриката се преобразува в Предприятие за нестандартно оборудване, резервни части
и метален амбалаж. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1990 г. се
регистрира ДФ „Присое“ – с. Присово. През 1991 г. фирмата се преобразува в
ЕООД, а през 1996 г. – в ЕАД. След извършена приватизация през същата година
държавното участие остава 40 %.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на ДФ „Присое“ (1990), преобразуване на фирмата в ЕООД (1991) и в ЕАД (1996).
Устав (1996).
Протоколи и материали от заседания на СС (1972–1974, 1978–1989) и
УС (1991–1992).
Докладни записки на директора до висшестоящи органи във връзка с
производствената дейност (1973, 1975–1978, 1982).
Годишни отчетни доклади (1980, 1983–1989).
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Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1974–1983); отчети за изпълнение на производствения план
(1984, 1986–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1971–
1996), себестойността (1971–1976, 1978–1990) и качеството на продукцията
(1971–1974, 1976–1983), труда (1971–1974), персонала и ФРЗ (1985–1996),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1971–1973, 1975–1983), трудовите злополуки (1984–1996).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1971–1980, 1986–1990).
Годишни финансови планове (1972–1990) и счетоводни отчети (1971–
1993).
Щатни разписания (1971–1996).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1979–1981, 1986, 1990) и заседания на профкомитета (1971–1972, 1981–
1983, 1985–1990).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1971, 1973–
1981, 1991, 1993–1996).
ФАБРИКА „СОТИР ЧЕРКЕЗОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1269, 1 опис, 36 а.е., 0.15 л.м., 1968–1974 г.
Създадена е през 1968 г. на основание Решение № 106 на ОНС – Велико Търново на базата на съществуващите към Промкомбинат – Свищов щанцов цех и
техническа работилница под наименование Държавно предприятие по металооб
работване с предмет на дейност: производство на ламинирани изделия, нестандартно оборудване и ремонт на шлепове. През 1969 г. се преименува на ДПП „Сотир Черкезов“, а от 1971 г. е фабрика. През 1974 г. преустановява дейността си.

Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1968–1974).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, специализацията и кооперирането на производството (1968–1974), труда (1969, 1973),
рационализаторската дейност и експлоатацията на автомобилния транспорт
(1968–1969).
Годишни финансови планове (1970–1974) и счетоводни отчети (1968–
1974).
Разделителен баланс на активи и пасиви между Промкомбинат – Свищов
и цехове „Щанцов“ и „Техническа работилница“ (1968).
Щатни разписания (1968–1971).
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РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКА СТАНЦИЯ – СВИЩОВ
Ф. 1240, 1 опис, 33 а.е., 0.20 л.м, 1963–1972 г.
Създадена е през 1963 г. с предмет на дейност: ремонт на селскостопански
машини и производство на резервни части. От 1966 г. започва и производство на
селскостопански машини – шнекови зърнотранспортьори и самоподаватели, а
през 1969 г. – жетварки за царевица. От 1 ян. 1971 г. станцията се трансформира в Завод за резервни части и нестандартно оборудване.

Протоколна книга от заседания на Стопанския комитет на станцията и на
Завод за резервни части и нестандартно оборудване – Свищов (1969–1972).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1965–1970).
Годишни статистически отчети за себестойността на продукцията и експлоатацията на автомобилния транспорт (1967–1969).
Деветмесечни баланси (1963–1967).
Щатни разписания (1965–1970).
Актове и отчети за трудовите злополуки (1963–1970).
ЗАВОД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И
НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ – СВИЩОВ
Ф. 1241, 1 опис, 46 а.е., 0,31 л.м., 1971–1976 г.
Създаден е през 1971 г. на базата на Ремонтно-техническа станция – Свищов с предмет на дейност: производство на резервни части за селскостопански
машини. Съгласно заповед на МЗХП през 1976 г. е създадено Специализирано предприятие за резервни части към АПК „Дунав“ – Свищов и дейността на завода
преминава към него.

Производствена програма (1971–1972); годишен производствен план
(1975); годишни планове по труда (1971–1976) и себестойността на продукцията (1971–1974).
Доклади, информации и обзори за производствената дейност (1971–
1974).
Годишни финансови планове (1971–1972, 1974–1975); годишни и девет
месечни баланси (1971–1976).
Щатни разписания (1971–1976).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1971–1974).
Годишни отчети за дейността на профорганизацията (1973–1976).
Колективни трудови договори (1971–1975).
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СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
КЪМ АПК „ДУНАВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1436, 3 описа, 78 а.е., 0.42 л.м., 1977–1997 г.
Създадено е през 1977 г. на базата на бившия Завод за резервни части и нестандартно оборудване – Свищов с предмет на дейност в състава на АПК „Дунав“ – Свищов: производство на резервни части за комбайни, нестандартно
оборудване, кооперирано производство с Комбинат за горивна апаратура „Клемент Готвалд“ – Павликени и Завод „Георги Димитров“ – Русе. С Решение № 41
от 1989 г. на ОбНС – Свищов се обособява в Общинска фирма „Устрем“. През
1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД. Със Заповед № 94 от 1994 г. на Министерство на земеделието имуществото на общинското дружество се преобразува в държавно. През 1994 г. е открита процедура за приватизация. Договорът за
покупко-продажба е сключен през 1995 г. с „Устрем – Агро“ АД – София, което
изкупува 80 % от капитала на дружеството.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на общинска фирма „Устрем“ – Свищов (1989), преобразуването ѝ в еднолично дружество, прехвърляне на общ дружествен дял и вписване на нови съдружници
(1994–1995).
Правилници за вътрешния ред (1979, 1989, 1991, 1995).
Протоколи и материали от общи събрания (1981–1989), заседания на
Стопанския комитет (1977–1980), СС и УС (1981–1990).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Договор за покупко-продажба на дружествени дялове (1995); приемопредавателен протокол за влизане във владение на купувача на дружеството
(1995).
Годишни отчетни доклади (1977–1980).
Годишни планове и отчети за промишленото производство и труда
(1981–1990); отчети за себестойността на промишлената продукция (1982–
1986, 1989–1990).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1981–1990), трудовите злополуки (1981–1985, 1987–1995).
Годишни производствено-финансови планове (1978–1989) и счетоводни
отчети (1978–1994); приключителен баланс с приложения към него (1995);
ревизионни актове (1978–1981, 1994–1997).
Разделителен протокол между АПК „Дунав“ и Общинска фирма „Устрем“ (1989).
Щатни разписания (1978–1980, 1985–1995).
Годишни доклади за дейността на профорганизацията (1977–1981).
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ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ СТЪЛБОВЕ –
СТРАЖИЦА
Ф. 1238, 4 описа, 293 а.е., 1.09 л.м., 1967–1999 г.
Основан е през 1967 г. като клоново предприятие на Завод за строителни и
пътни машини – Търговище. От 1968 г. е самостоятелно предприятие с предмет
на дейност: производство на подемно-транспортни машини. С разпореждане на
Комитета за стопанска координация от 1970 г. преминава към новосъздаденото
ДСО „Металстрой“ и започва да произвежда метални конструкции от среден и
лек тип. През 1991 г. се преобразува в „Метални конструкции“ ООД – Стражица. През 1998 г. 80 % от капитала на дружеството е изкупен от ЕТ „Майс – Мария Стаменова“ – Костинброд.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на фирмата в ЕООД, промяна в управлението, представителството и увеличаване
капитала на дружеството (1991–1999).
Заповед на Комитета по енергетика за продажба на дялове от капитала
на дружеството (1997).
Договор между Комитета по енергетика и ЕТ „Майс – Мария Стаменова“ – Костинброд за приватизационна продажба на дялове от капитала на
„Метални конструкции – Стражица“ ЕООД (1998).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1967, 1987).
Протоколни книги и протоколи от заседания на СС (1967–1969, 1981–
1989), Дирекционния съвет (1967–1969), Стопанския комитет (1969–1976,
1978–1980), общозаводски събрания и събрания на пълномощниците (1982–
1988).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни отчети за производствената дейност (1973–1974, 1981–1989).
Доклади за стопанската дейност на дружеството (1996–1998).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1967–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1975–1980,
1982–1990), произведената и реализирана продукция (1982–1986, 1990), специализацията и кооперирането на производството (1969–1973, 1975–1980),
качеството на продукцията (1973–1979, 1981–1989), персонала и ФРЗ (1975–
1990).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование и разпределение на персонала по
категории, пол, възраст и местоживеене (1969–1971, 1974, 1976–1989).
Годишни финансови планове (1967–1990) и счетоводни отчети (1967–
1995); баланси и отчети за приходите и разходите (1996–1998).
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Щатни разписания (1967–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1981–1990); внедрени рационализаторски предложения (1981–1990); годишни статистически отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1970, 1972).
Годишни отчети за състоянието на техническата безопасност на труда
(1982–1990).
Актове, анализи и статистически отчети за трудовите злополуки (1972–
1974, 1981–1996).
Протоколи и материали от общи събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1970–1981, 1985–1988, 1990).
Колективни трудови договори (1972, 1978–1979, 1981–1982, 1985–1989,
1993, 1995, 1997).
ЗАВОД ЗА РАДИАТОРИ – СТРАЖИЦА
Ф. 1234, 4 описа, 236 а.е., 1.73 л.м., 1970–1997 г.
Създаден е през 1969 г. с предмет на дейност: производство на водни, електрически, стоманени и ламаринени радиатори. Със заповед на Министерство на
металургията и минералните ресурси от 1983 г. заводът преминава в структурата на Машиностроителен комбинат „Енчо Стайков“ – Лясковец като Механичен завод – Стражица. През 1989 г. се преобразува в ДФ „Лъч“ за производство
на панелни, глидерни и електрически радиатори и метални изделия. През 1992 г.
фирмата се преобразува в ЕАД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Устройствен правилник (1989); правилник за вътрешния ред (1972).
Протоколи и материали от заседания на СС (1970–1980) и Съвета на
директорите (1992–1996).
Анализи за правното състояние на имуществото на дружеството (1996–
1997).
Отчети и информации за производствената дейност (1975–1981, 1984–
1989).
Годишни планове за промишлената продукция (1975–1989), себестойността на продукцията и труда (1971–1980, 1983–1989).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1976–
1980), себестойността на продукцията (1976–1980, 1983–1988), ресурсите,
реализацията и качеството на продукцията (1970–1980), експлоатацията на
автомобилния транспорт (1980–1981, 1989–1990), персонала и ФРЗ (1976–
1980, 1983–1989), трудовите злополуки (1971–1980, 1983–1985).
Годишни финансови планове (1970–1976, 1979–1980, 1986) и счетоводни отчети (1970–1996).
Щатни разписания (1970–1980, 1983–1988).
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Протоколи от заседания на ТИС и внедрени рационализаторски предложения (1970–1989); годишни статистически отчети за изобретенията и рационализациите (1970–1980).
„РИТИ“ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – СУХИНДОЛ
Ф. 1657, 1 опис, 38 а.е., 0.28 л.м., 1970–1996 г.
„Рити“ ЕАД е наследник на Механичен завод „Иван Ванков“ – Сухиндол,
който е създаден на базата на дейността на цеха за пресови изделия в града и
през 1973–1976 г. носи наименованието Завод за телени изделия. През 1991 г. заводът се преобразува в АД с предмет на дейност: производство на тел, рабицова
мрежа, пружини, средства за прикрепване и подшиване, маркетинг и търговия.
Дружеството е приватизирано през 1996 г.

Протоколи и материалите към тях от заседания на СС (1980–1981) и
Съвета на директорите (1991–1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Анализи за изпълнение плана по себестойността (1975–1976), стопанската дейност и изпълнение на производствено-финансовия план (1976).
Годишни счетоводни отчети (1970–1980, 1991–1996); актове от финансови ревизии (1990–1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1991, 1995);
разписания на длъжностите (1991–1995).
Трудови норми и разценки (1991–1993, 1995).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки (1993–1995).
Протоколи от отчетно-изборни конференции на профорганизацията
(1985–1987) и заседания на профкомитета (1986–1993).
Колективен трудов договор (1996).
ІV. 3. ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ЕЛЕКТРОНИКА
РАДИОЗАВОД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1071, 7 описа, 403 а.е., 4.20 л.м., 1960–2001 г.
Създаден е през 1960 г. на основание ПМС № 11 от 5 май 1960 г. като Завод
за малки радиоприемници. През 1965 г. се преименува на Завод за радиоприемници,
а от 1юли 1966 г. носи името Радиозавод. Произвежда радиоприемници и телевизори. През 1979 г. прераства в Комбинат за радиотехническа апаратура. По силата на разпореждане на МС от 1987 г. се създава СО „Битова електроника“ –
Велико Търново, в състава на което влиза и комбинатът. През 1989 г. обединени-
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ето се преобразува в ДФ „Битова електроника“, а през 1991 г. – в ЕООД. През
1999 г. дружеството е обявено за приватизация и 90 % от капитала е закупен от
Работническо-мениджърски екип „Битова електроника“ – Велико Търново.

Доклад и технико-икономическа обосновка за учредяване на ДФ „Битова електроника“ (1989).
Устав (1991).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1965–1966,
1968, 1971, 1987–1989); управленски структури (1995–1996, 1998).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1962–1965), Стопанския комитет (1968–1980), СС на комбината (1981–1989) и СО „Битова електроника“ (1987–1989), УС (1989–1990), Съвета на директорите (1991–1999)
и Комисията по социално сътрудничество (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото и приложения към него
(1999–2000).
Доклади и информации за производствената и стопанската дейност
(1961–1965, 1971–1975).
Годишни планове по труда (1960–1964, 1974–1980), себестойността на
продукцията (1965–1966, 1971–1975, 1977–1982, 1987–1990), производството (1981–1982, 1984–1990), основните икономически показатели и износа
(1987–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1960–1975,
1984–1990), качеството на продукцията (1960–1975, 1984–1985, 1987–1989),
персонала и ФРЗ (1960–1975, 1984–1985, 1988), износа (1987–1990).
Програма за финансово оздравяване (1994), бизнеспрограма за развитие
(1995–1999); отчети за производствено-финансовите резултати (1995–1997,
1999).
Годишни финансови планове (1960–1975, 1977–1990) и счетоводни отчети (1960–1999).
Разделителни протоколи и материали за преструктуриране на Радиокомбината (1989) и разпределение на активи и пасиви между фирмата и поделенията ѝ (1991).
Щатни разписания (1960–1979, 1986–1988, 1996–1999).
Годишни планове и отчети за научно-техническия прогрес (1984, 1987–
1990); дневници за регистриране на изобретения и рационализации (1969–
1973); внедрени рационализаторски предложения (1962–1980).
Конструкторска документация на радиоприемници, радиомагнетофони и
телевизионни приемници (1975–1990).
Рекламни листовки и диплянки на произвежданите изделия (1976–2001).
Отчети и анализи по охрана на труда (1983–1985, 1987–1989); статистически отчети за трудовите злополуки (1983–1985, 1987–1993).
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Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1961–1975,
1981–1987); доклади от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1981–1985).
Колективни трудови договори (1964–1979, 1991).
ЗАВОД ЗА ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1263, 6 описа, 366 а.е., 2.76 л.м., 1969–1996 г.
Създаден е с ПМС № 51 през 1968 г. Започва производствено-стопанска дейност от 1 ян. 1970 г. Произвежда оперативни запомнящи устройства на магнитни блокове и печатни платки и феритни матрици. От 1981 г. започва масово
внедряване и редовно производство на видеотерминални устройства и линейни
преобразуватели с високи скорости на предаване. През 1985 г. заводът се преименува на Комбинат „Изот“ – Системи за телеобработка“, а през 1987 г. става
Технологичен комбинат „Системи за телеобработка“. На 27 май 1990 г. е регис
трирана Дъщерна фирма „Системи за телеобработка и мрежи „Инкомс“ – Велико Търново. През 1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД, а през 1996 г. – в ЕАД.
Приватизира се през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Системи за телеобработка и мрежи“ ЕООД (1991).
Правилници и наредби по устройството и вътрешния ред (1971–1975,
1987, 1990).
Протоколи и материали от общи събрания на пълномощниците (1976–
1978, 1980–1988), заседания на СС (1971–1986, 1989) и Дирекционния съвет
(1994, 1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни отчетни доклади за дейността (1980–1981, 1983).
Доклади по случай 10, 15 и 20-годишнината от създаването на завода
(1979, 1984, 1989).
Годишни производствени планове (1970–1996); планове по труда (1970–
1985), себестойността на продукцията (1970–1983, 1985, 1989–1992) и износа (1978–1980).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1970–
1980), персонала и ФРЗ (1974–1979, 1981–1985), труда (1970–1975), трудовите злополуки (1987–1990, 1993–1996).
Програма за финансово оздравяване и преструктуриране на фирмата
(1994).
Годишни финансови планове (1970–1975) и счетоводни отчети (1969–
1996).
Щатни разписания (1972–1979, 1985–1994).
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Протоколи от заседания на ТИС (1970–1975, 1988–1990).
Внедрени рационализаторски предложения (1970–1975, 1986–1989)
и изобретения (1971, 1973); досиета на рационализаторски предложения
(1981–1990); годишни статистически отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1970–1975, 1980–1988).
Конструкторска документация на проекти на изделия: запаметяващи устройства и устройства за телеобработка (1973–1986).
Информации за сътрудничество с фирма от Хавана (1990); докладни записки за увеличаване износа за СССР и поддръжка на изчислителна техника
в Чехословакия (1990).
Протоколи и материали от общи събрания на профсъюзната организация (1977–1987, 1990, 1993) и заседания на профкомитета (1972–1995).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЧУМЕРНА – 93“ – ЕЛЕНА
Ф. 1714, 1 опис, 14 а.е., 0.07 л.м., 1993–2000 г.
Създадено е като Завод за телевизионни възли и е поделение на „Битова
електроника“ ЕАД – Велико Търново. На основание заповед на Министерство
на промишлеността от 1993 г. се регистрира „Чумерна – 93“ ЕООД – Елена с
предмет на дейност: производство на детайли и полуфабрикати на телевизионни приемници, антенни усилватели, сателитни приемници и друга електронна
апаратура, търговия в страната и чужбина. През 1996 г. дружеството се преоб
разува в ЕАД. Приватизирано е през 1998 г.

Заповеди на Министерство на промишлеността за образуване на ЕООД,
преобразуването му в ЕАД, увеличаване на капитала и допълване предмета
на дейност (1993–1996).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ЕООД,
ЕАД и АД „Чумерна – 93“ – Елена (1993–1998); удостоверения за актуално
състояние на дружеството и структура на капитала (1999–2000); нотариален
акт за собственост на имот (1999).
Устави (1996–1997).
Протоколи от общо събрание на акционерите (1997) и заседания на Съвета на директорите (1996–1997).
Годишни баланси, отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за работна заплата (1993–1997); ревизионен акт от финансова ревизия
(1995–1997).
Щатни разписания (1994–1995).
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ІV. 4. ХИМИЧЕСКА, КАУЧУКОВА
И ПАРФЮМЕРИЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СТОПАНСКИ ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ „СВИЛОЗА“ – СВИЩОВ
Ф. 1275, 5 описа, 380 а.е., 4.39 л.м., 1966–1999 г.
Строителството на комбината започва в началото на 1966 г. Първата целулоза е получена в края на 1971 г. През 1973 г. започва редовно производство на
вискозни щапелни влакна. Със Заповед № РД-01-12 от 1991 г. на Министерство
на индустрията, търговията и услугите комбинатът се преобразува в ДФ „Свилоза“, а с Разпореждане № 27 от 1993 г. на МС – в ЕООД с предмет на дейност:
производство на сулфатна целулоза, карбоксиметилцелулоза и вискозна коприна
за българските потребители и за износ. През 1996 г. дружеството е включено в
списъка за масова приватизация. След приключване на третата тръжна сесия
държавата остава собственик на 75 % от капитала на дружеството. С Решение № 539 от 1997 г. на Агенцията за приватизация е открита процедура за
продажба на държавния пакет акции, която приключва през 1999 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: образуване на ДФ „Свилоза“ и преобразуването ѝ в ЕАД (1991–1993), промени в състава и числеността на Съвета на директорите (1994–1996), допълване предмета на дейност (1995), увеличаване на капитала (1996), пререгистрация в АД (1997),
промяна в системата на управление (1999).
Устав на дружеството (1997).
Организационна структура на управление (1985); правилници за
устройството, дейността (1988) и вътрешния ред (1993).
Протоколи и материали от заседания на СС (1975, 1984–1991), УС
(1992–1993), Съвета на директорите (1993–1999), събрания на пълномощниците (1982, 1984–1991) и общи събрания на акционерите (1997–1999).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1998).
Доклади и информации за производствената дейност (1970–1974, 1981–
1990).
Протоколи от работни срещи със специалисти от чужди фирми (1983–
1985); доклади от командировки в Германия, СССР и др. (1979–1990).
Програми за развитие и преструктуриране на комбината (1986–1996);
валутна програма (1988–1990).
Годишни производствени планове (1971–1974); планове по труда, себестойността на продукцията (1971–1975, 1980–1985, 1988–1994), износа
(1979–1981, 1983–1985); отчети и справки за качеството на продукцията
(1983–1990).
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Годишни статистически отчети за промишлената продукция, себестойността (1971–1990), качеството на продукцията (1977–1978, 1980–1985),
труда (1971–1973), износа (1981–1985), персонала и ФРЗ (1979–1985, 1989–
1991).
Годишни финансови планове (1983–1984) и счетоводни отчети (1971–
1998).
Щатни разписания (1972–1975, 1978–1998).
Протоколи от заседания на ТИС (1972–1975, 1986–1992); внедрени рационализаторски и изобретателски предложения (1971–1988); изобретения
на авторски колективи (1973); годишни статистически отчети за рационализаторската и изобретателската дейност (1971, 1973–1975).
Отчети и анализи за дейността на Базата за развитие и внедряване
(1986–1989, 1991).
Годишни анализи за трудовите злополуки и охраната на труда (1976–
1992); статистически отчети (1967–1975, 1986–1998) и актове (1966–1969)
за трудовите злополуки.
Протоколи от заседания на профкомитета и конференция на профорганизацията (1975).
Колективни трудови договори (1975, 1994–1998).
ЗАВОД ЗА ХИМИКАЛИ И МАГНИТЕН ПРАХ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 1552, 3 описа, 137 а.е., 0.89 л.м., 1974–1997 г.
Създаден е през 1974 г. като Опитен завод за силикатни материали и химикали към Научно производствено предприятие за защита на металите от корозия – София с предмет на дейност: производство на антикорозионни препарати. През 1976 г. предприятието се преобразува в комбинат, а заводът става
Завод за химикали в системата на комбината и като негово съставно поделение
функционира до 30 юни 1984 г. С Разпореждане № 13 от 1984 г. на МС получава
юридическа самостоятелност и преминава в състава на ДСО „Изот“ – София.
От 1986 г. е Завод за химикали и магнитен прах към Комбинат „Изот“ – Стара
Загора и започва производство, ремонт и търговия в областта на магнитните
материали. През 1989 г. производството на магнитни прахове отпада и заводът
се преименува на Завод за химикали. С решение на Окръжен съд – Велико Търново
от 1991 г. се регистрира Дъщерна фирма „Химпродукт“ – Горна Оряховица, правоприемник на завода. С ПМС № 176 от 1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД,
а със Заповед № РД-17-66 от 1996 г. на Министерство на промишлеността – в
ЕАД. През 1997 г. дружеството е приватизирано.

148

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Дъщерна фирма „Химпродукт“ и пререгистрирането ѝ в ЕООД, ЕАД и АД (1991–
1997).
Устав (1996).
Правилник за вътрешния ред (1976).
Протоколи и материали от заседания на СС (1986–1991), Съвета на директорите (1996) и общо събрание на акционерите (1997).
Доклади-анализи за стопанската дейност и икономическото състояние
на завода (1982–1984).
Годишни производствени планове (1976–1985); планове за себестойността на продукцията (1980–1986) и труда (1976, 1981–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1976, 1981–
1985), себестойността (1981–1983, 1985), качеството на продукцията (1981–
1982), персонала и ФРЗ (1976–1993), трудовите злополуки (1986–1995).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование и по категории, длъжности, пол,
възраст и местоживеене (1976–1982, 1986–1990).
Годишни финансови планове (1975–1988) и счетоводни отчети (1974–
1997); ревизионни актове (1975–1985, 1996–1997).
Разделителни протоколи с Технологичен институт за запаметяващи устройства и магнитни дискове – Стара Загора и Базата за развитие и внедряване за създаване на филиал Горна Оряховица към Института за запаметяващи
устройства – Стара Загора (1989).
Щатни разписания (1978, 1981–1990, 1992, 1995).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1983–1988); описания на
изобретения с приложения (1975–1983); годишни статистически отчети за
изобретения и рационализации (1986–1989).
Каталог на произвежданите химически продукти (1997).
Ревизионни протоколи, заповеди, програми и мероприятия (1976–1985)
и анализи (1986–1990) по охрана на труда.
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1978–1985) и съвместни заседания на ръководството на дружеството
и синдикалната организация (1995–1996).
„ТЕХНОМАГС“ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1674, 1 опис, 19 а.е., 0.11 л.м., 1992–1998 г.
Създадено е през 1989 г. на базата на цех „Особено производство“ при Завод
за химикали и магнитен прах – Горна Оряховица като филиал на Технологичен
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институт за запаметяващи устройства и магнитни дискове – Стара Загора с
предмет на дейност: научни изследвания, производство и преработка на прахооб
разни и магнитни материали. През 1991 г. филиалът се преобразува в Дъщерна
фирма „Институт – Техномагс“ – Горна Оряховица на ДФ „Дискови запаметяващи устройства“ – Стара Загора. С ПМС № 176 от 1991 г. се преобразува в
ЕООД, като преустановява научноизследователската и внедрителската си дейност. През 1996 г. се трансформира в ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за пререгистрация на ЕАД
„Техномагс“ в АД (1997).
Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Бизнеспланове по основни икономически показатели и изделия (1994–
1996).
Годишни статистически отчети за ресурсите и реализацията на меден
сулфат, източниците на емисии (1995–1996) и трудовите злополуки (1993,
1995–1996).
Годишни счетоводни отчети (1992–1996); приключителен баланс (1997);
ревизионен акт (1996–1998).
Щатни разписания (1992–1993, 1997).
Колективни трудови договори (1993–1995).
ФАБРИКА ЗА ТУТКАЛ „КИСКИНЯ“ – с. КРУШЕТО
Ф. 974, 6 описа, 260 а.е., 1.83 л.м., 1942–2000 г.
Създадена е през 1942 г. като частно предприятие за производство на
слънчогледово масло. След национализацията през 1947 г. към него са обединени
редица дребни предприятия и е наименувано „Агропром“. През 1956 г. прераства в Държавен индустриален комбинат „Кискиня“, а от 1960 до 1970 г. е ДИП
„Кискиня“ с предмет на дейност: производство на слънчогледово масло и някои
вторични продукти – слънчогледово кюспе, белтъци, мастни киселини и хидратни утайки. От 1971 г. предприятието произвежда туткал, костено брашно и
растителни масла, което довежда и до промяна в наименованието – Фабрика за
туткал и костено брашно. През 1976 г. фабриката прераства в Завод за туткал
и растителни масла. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1990 г. заводът се преобразува в ДФ „Брилянт – М“, а с решение от 1991 г. – в „Брилянт“
ЕООД. През 1997 г. дружеството е обявено за приватизация, която е прекратена
през 1998 г. поради липса на оферти. Със заповед на Министерство на промишлеността през 1999 г. се извършва предаване имотите на собствениците и наследниците на Събирателно дружество „Киро В. Караиванов и синове“. С решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 2001 г. се обявява неплатежоспособността на
дружеството и се открива процедура по несъстоятелност.
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Удостоверения, записки и нотариални актове за собственост (1942–
1944); планове за постройка на фабрични помещения и складове (1942–1944).
Протоколи и описи на имуществото при национализацията на предприятието; нарочни баланси на национализирани предприятия (1947).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирма
„Брилянт“ (1990), преобразуване на фирмата в ЕООД, увеличаване на капитала и промяна в управлението и представителството (1991–1998).
Приемо-предавателен протокол и приложения за предаване недвижими
имоти от дружеството на бившите собственици (1998–1999).
Постановление от съдия-изпълнител за възлагане на недвижим имот на
дружеството на „Димекс“ ЕООД – Горна Оряховица с приложена съдебнотехническа експертиза (1999–2000).
Правилници за устройството и дейността (1967–1969).
Протоколни книги от заседания на Дирекционния съвет и СС (1961–
1975); протоколи от годишни отчетни събрания (1980, 1982–1988) и заседания на Комисията за народен контрол (1983, 1988–1989).
Отчетни доклади за дейността (1963–1965, 1969–1975).
Снимки от полагане първата копка на завода (б.д.).
Годишни планове по труда, промишленото производство (1950–1983,
1990), качеството на продукцията, персонала и ФРЗ (1976–1980), себестойността (1981–1983, 1990) и реализацията на продукция (1950–1975).
Годишни статистически отчети за обема, качеството и реализацията на
продукцията (1960–1974, 1988–1999), труда (1962–1974), персонала и ФРЗ
(1962–1974, 1988–1990), експлоатацията на автомобилния транспорт (1966–
1975), трудовите злополуки (1986–1990, 1995–1996, 1998–1999).
Годишни финансови планове (1950–1975, 1979–1987, 1990), счетоводни
отчети (1947–1980, 1982–1995); баланси, отчети за приходи и разходи и одиторски доклади (1996–1999). Книга за инвентарите и балансите (1947–1951).
Договор за продажба на Туткален завод от СК „Растителни масла“ –
Костинброд на ДФ „Български държавни железници“ (1989).
Щатни разписания (1951–1952, 1956–1972, 1976–1980, 1989–1990,
1995–1998).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1982–1985).
Технико-икономически характеристики на теми: „Линия за непрекъснато неутрализиране на растителни масла“ и „Нова технологична схема за
дифузионно отделяне“ (1970–1986).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1958–1974,
1984–1989) и заседания на профкомитета (1956–1987).
Колективни трудови договори (1957–1960, 1970–1980, 1998).
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ФАБРИКА ЗА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1214, 5 описа, 274 а.е., 2.24 л.м., 1966–1998 г.
Създадена е през 1966 г. като специализиран промкомбинат „Етър“. С Разпореждане № 348 от 12 дек. 1967 г. на МС на базата на промкомбината се създава Държавно индустриално предприятие за производство на пластмасови и
каучукови изделия. През 1971 г. от предприятието се отделя производството на
каучукови изделия и то се обособява като Фабрика за преработка на пластмасови изделия – поделение на СК „Капитан дядо Никола“ – Габрово. През 1982 г.
е преименувана в Завод „Момина крепост“. Предметът на дейност включва:
разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и
ветеринарната медицина, бластова и шприцова продукция за промишлеността,
селското стопанство и бита. През 1989 г. заводът се преобразува в Дъщерна
фирма „Момина крепост“ на Фирма „Медбио“ – Етрополе. След прекратяване
дейността на последната през 1991 г. активите и пасивите по баланса ѝ се поемат по равно от шест новообразувани фирми, една от които е АФ „Момина крепост“ – Велико Търново. През 1991 г. фирмата се преобразува в ЕАД. През 1996 г.
дружеството е обявено за приватизация, която приключва през 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за промени в регистрацията,
състава на Съвета на директорите и капитала (1997–1998).
Устав на дружеството (1991).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1992).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1966–
1970), Стопанския комитет (1971–1975), СС (1976–1980, 1984–1991), Съвета на директорите (1991–1996) и събрания на пълномощниците (1981–1985,
1988–1990).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1994).
Доклади, анализи и информации за производствената дейност (1966–
1967, 1971–1975, 1981–1989); каталог на произвежданите медицински изделия (1995–1998).
Годишни производствени планове, планове по труда (1966–1975, 1977–
1990) и себестойността на продукцията (1968–1980).
Годишни статистически отчети по труда (1966–1971, 1986–1989), промишлената продукция (1972–1990), качеството на продукцията (1981–1990),
персонала и ФРЗ (1972–1990), експлоатацията на автомобилния транспорт
(1977–1989), трудовите злополуки и професионалните заболявания (1981–
1990).
Годишни финансови планове (1966–1980, 1983–1990) и счетоводни отчети (1966–1980, 1983–1996); ревизионен акт (1995–1997).
Щатни разписания (1981–1996).
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Протоколи от заседания на ТИС (1970–1975, 1981–1990); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1966–1990); внедрени
рационализаторски предложения (1972–1975, 1981–1990).
Протоколи от събрания на профорганизацията (1977–1981, 1985–1986)
и заседания на профкомитета (1967–1969, 1976–1984, 1989–1990).
Колективни трудови договори (1974–1986, 1993–1996).
ФАБРИКА „ЕТЪР“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1374, 3 описа, 207 а.е., 1.11 л.м., 1967–1999 г.
Създадена е с Решение № 191 от 1971 г. на Комитета за стопанска координация на базата на част от производството на Предприятие за производство
на пластмасови и каучукови изделия „Етър“ – Велико Търново с наименование
Фабрика за спортни топки „Велико Търново“ за производство на спортни топки
за баскетбол, футбол, волейбол и хандбал. През 1972 г. се преименува на Фабрика
„Етър“. Със Заповед № 231 от 1990 г. на Министерство на икономиката и планирането се преобразува в ДФ „Етър – 91“. През 1993 г. е преобразувана в ЕООД,
а през 1996 г. – в ЕАД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Етър –
91“ АД (1997).
Устав (1991).
Правилници за устройството, дейността (1971–1972, 1974, 1991) и вът
решния ред (1978).
Протоколи от заседания на СС (1973, 1976–1987) и УС (1991–1992).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Информации, анализи и справки за стопанската и производствената дейност (1971–1975, 1977–1985).
Годишни производствени планове (1970–1982, 1984–1986); планове по
труда (1981–1984), себестойността (1977–1978, 1982–1984, 1986–1990) и реализацията на продукция (1978, 1982–1983).
Годишни статистически отчети за труда, промишлената продукция, качеството на продукцията (1971–1976, 1978–1985), себестойността и реализираната продукция (1971–1976), персонала и ФРЗ (1976–1985), специализиране и коопериране на производството (1978–1979, 1982–1983), трудовите
злополуки (1969–1989, 1992–1995).
Програма за финансово оздравяване на дружеството (1993); бизнеспланове (1996–1999).
Годишни финансови планове (1971–1990) и счетоводни отчети (1971–
1994).
Щатни разписания (1971–1975, 1978, 1984–1996).
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Протоколи от заседания на ТИС (1971–1989).
Каталози на произвежданите изделия (б.д.).
Доклади, информации и обзори за трудовите злополуки и охраната на
труда (1969–1974, 1978–1985).
Колективни трудови договори (1973–1978, 1981–1984, 1992–1993).
Протоколи от заседания на помирителните комисии при Промкомбинат
„Етър“, Предприятие за производство на пластмасови и каучукови изделия и
Фабрика „Етър“ (1967–1973).
ФАБРИКА „БЪЛГАРСКА РОЗА“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 153, 3 описа, 115 а.е., 0.63 л.м., 1960–1997 г.
Създадена е през 1960 г. като ДП „Българска роза“. С Разпореждане № 590
от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация се преименува на Фаб
рика „Българска роза“ и става клон на ДСО „Фармахим“. Произвежда етерични
масла и естери. С Разпореждане № 48 от 10 ноем. 1987 г. на МС се преобразува в
Предприятие „Българска роза“ към СО „Парфюмерия и козметика“ – Пловдив с
предмет на дейност: производство на етерични масла, разтворители и суровини
за парфюмерията и козметиката. Със заповед на министъра на индустрията,
търговията и услугите и решение на Окръжен съд – Велико Търново през 1991 г.
се регистрира „Розахим“ ЕООД – Горна Оряховица. През 1997 г. дружеството е
приватизирано.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за пререгистриране на „Розахим“ ЕАД в „Розахим“ АД (1997).
Правилници за вътрешния ред (1967–1968, 1971–1973).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1969–
1974) и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Доклади и информации за производствената дейност (1965–1974).
Годишни производствени планове, планове по труда, персонала и ФРЗ
(1960–1974).
Статистически отчети за обема, качеството и реализацията на промишлената продукция (1964–1975), себестойността на продукцията (1970–1975),
произведената продукция в натурално изражение и постъпленията от продажби (1992–1997).
Годишни финансови планове (1967–1975) и счетоводни отчети (1960–
1975, 1989–1997); ревизионни актове (1965–1967, 1995–1997).
Щатни разписания (1965, 1973–1975, 1989, 1991, 1997).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1972–1975).
Колективни трудови договори (1993–1995).
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ІV. 5. ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
КОМБИНАТ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 998, 2 описа, 138 а.е., 1.54 л.м., 1957–1976 г.
Създаден е през 1957 г. на базата на производствени цехове на Околийски
промкомбинат – Велико Търново като Околийско предприятие „Строителна
керамика и вародобив“. През 1960 г. се преименува на ДИП „Строителни материали“ с предмет на дейност: производство на строителна керамика и изолационни материали. Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация прераства в Комбинат за строителни материали, включващ цеховете към бившето предприятие и Завод за минераловатни
изделия – Полски Тръмбеш, а с Разпореждане № 414 от 18 дек. 1975 г. на МС се
преименува на Обединени заводи за строителни материали, като в състава му
влизат керамичните заводи в Горна Оряховица, селата Бутово и Овча могила,
керамичните цехове в селата Дичин, Ресен и Дебелец, Завод за строителни материали – Полски Тръмбеш.

Учредителен протокол и устав (1957).
Правилник за устройството и дейността (1968).
Протоколи и материали от заседания на СС (1960–1966).
Годишни отчетни доклади за дейността (1971–1972, 1975).
Годишни производствени планове (1961–1966); планове по труда (1958–
1966) и себестойността на продукцията (1957–1966).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, производителността на труда (1957–1964, 1967–1975), използване на основното оборудване в строителната керамика (1965–1966) и експлоатацията на автомобилния транспорт (1958–1966).
Годишни финансови планове (1958–1966, 1970); встъпителен баланс
(1957), встъпителни, разделителни и ликвидационни баланси на керамичните
цехове (1957–1963); годишни счетоводни отчети (1958–1966, 1969–1975).
Щатни разписания (1967–1975).
Протоколи от заседания на ТИС (1965–1975); дневници за вписване на
рационализаторски предложения (1960–1976); внедрени рационализаторски
предложения (1964–1975); годишни статистически отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1966–1975).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1958–1973) и заседания на профкомитета (1958–1960).
Колективни трудови договори (1972–1973, 1975).
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ПРЕДПРИЯТИЕ „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1588, 2 описа, 173 а.е., 0.97 л.м., 1973–1997 г.
Създадено е през 1973 г. със заповед на Министерство на строежите и архитектурата на базата на кариерите в селата Самоводене и Шереметя и на
баластиерата в с. Лесичери като Производствен клон „Кариерни материали“
с предмет на дейност: добив на трошен чакъл за пътни настилки и за различни видове фракции за бетон. През 1976 г. клонът се преобразува в Предприятие
„Инертни материали“. От месец юни 1991 г. е Дъщерна фирма „Камъвар“ в
състава на ДФ „Инертни материали“ – София. Със Заповед № РД-02-16-105 от
1992 г. на Министерство на териториалното развитие фирмата се преобразува в „Камъвар“ ЕООД с предмет на дейност: добив и производство на инертни
материали, вар и строителни изделия. През 1994 г. дружеството е обявено в
ликвидация, но продължава дейността си до края на 1997 г., когато се влива в
„Стрела – 92“ ЕООД – Велико Търново.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и преобразуване на дружеството, промяна в управлението и представителството и обявяването му в ликвидация (1991–1996).
Управленски структури на предприятието (1973, 1980–1985).
Протоколи и материали от заседания на СС (1976–1988).
Отчетни доклади и информации за дейността на предприятието (1973–
1986).
Планове и програми за геоложки проучвания, разкривни и миннодобивни работи (1983–1984); характеристика на експлоатираните кариери (1976).
Годишни производствени планове (1976, 1980–1985); планове по труда
и себестойността на продукцията (1980–1985); производствени програми на
цеховете в селата Самоводене и Вишовград (1981).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, персонала
и ФРЗ (1981–1985), себестойността на продукцията, производителността на
труда (1980–1985), експлоатацията на автомобилния транспорт (1979–1985),
трудовите злополуки (1992–1996). Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по длъжности, пол и местоживеене (1978–1986).
Годишни счетоводни отчети (1980–1985, 1988, 1990–1991, 1993–1997).
Разделителен приемо-предавателен протокол за предадените активи
и пасиви от „Камъвар“ ЕООД на „Стрела – 92“ ЕООД – Велико Търново
(1992).
Щатни разписания (1977–1985, 1989, 1993).
Инженерно-експлоатационни проекти на цеховете в селата Самоводене,
Вишовград и Шереметя (1980–1984).
Протоколи и материали на профсъюзната организация (1978–1984).
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Колективен трудов договор (1993).
„СТРЕЛА – 92“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1684, 1 опис, 13 а.е., 0.06 л.м., 1992–1998 г.
Създадено е през 1992 г. чрез отделяне на цех „Шереметя“ от „Камъвар“
ЕООД – Велико Търново с предмет на дейност: добив и преработка на инертни
материали, извършване на пробивно-взривни работи, търговия с инертни материали. Със Заповед № РД-02-14-1589 от 1 дек. 1997 г. на Министерство на териториалното развитие и строителството към него се вливат обявените в ликвидация „Архика“ ЕООД и „Камъвар“ ЕООД – Велико Търново. Приватизирано е
през 1999 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на цех
„Шереметя“ при „Камъвар“ ЕООД – Велико Търново в „Стрела – 92“ ЕООД
(1992).
Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за
вливане на „Архика“ ЕООД в ликвидация и „Камъвар“ ЕООД в ликвидация
в „Стрела – 92“ ЕООД (1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1993).
Годишни статистически отчети за: наличностите, постъпленията и разхода на суровини, материали, горива, електроенергия (1995–1997), трудовите злополуки (1994–1996), експлоатацията на автомобилния транспорт
(1993–1995).
Годишни счетоводни отчети (1992–1997); ревизионен акт (1997–1998).
Щатни разписания (1993–1996).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1258, 2 описа, 68 а.е., 0.35 л.м., 1971–1979 г.
Създадено е през 1971 г. като Производствен клон „Строителни изделия“
към ДСО „Каменна промишленост и строителни изделия“ с предмет на дейност:
производство на базалтови плочки, фракции от базалт и бетонови изделия. Към
него преминават и цеховете в селата Чолаковци и Първомайци. От началото на
1976 г. клонът се преименува на Предприятие „Строителни изделия“ към СМК –
Велико Търново с предмет на дейност: производство на строителни изделия и
стоманобетонови конструкции, предимно за селскостопанското и мелиоративното строителство. През 1980 г. се слива с Общостроително предприятие –
Павликени в Строително промишлено предприятие – Павликени.
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Годишни производствени планове (1971–1975); планове по труда и се
бестойността на продукцията (1971–1974).
Годишни статистически отчети за дейността (1971–1975).
Годишни счетоводни отчети (1971–1975, 1977–1979).
Щатни разписания (1973–1979).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1971–1975); дневник за
регистриране на постъпилите предложения за изобретения и рационализации (1971–1976); рационализаторски предложения (1973–1975); годишни
статистически отчети за рационализаторската и изобретателската дейност
(1971–1975).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1971–1973).
Колективни трудови договори (1971–1972).
„СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1708, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1991–1999 г.
Създадено е със Заповед № РДСК-52 от 14 юни 1991 г. на Министерство на
строителството, архитектурата и благоустройството като ДФ „Строителни
изделия“ с предмет на дейност: производство на строителни изделия за ниско
и високо строителство. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 15 авг.
1991 г. се преобразува в ЕООД. През 1999 г. дружеството е обявено за приватизация. Със Заповед № РД-02-14-2854 от 29 дек. 1999 г. на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството 80 % от капитала е продаден на
ЕТ „Русев“ – Гълъбово.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Строителни изделия“ ЕООД, промяна в управлението, представителството и капитала на дружеството (1991–1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни статистически отчети за наличностите, постъпленията и разхода на суровини, материали, горива и електроенергия (1995–1999), трудовите
злополуки (1994–1996, 1999).
Разделителен протокол между ДФ „Трапезица“ – Велико Търново и
„Строителни изделия“ ЕООД – Павликени (1991).
Годишни счетоводни отчети (1991–1996) и баланси и отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за работна заплата (1997–1999).
Щатно разписание (1991).
Колективен трудов договор (1996).
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ЗАВОД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1294, 3 описа, 109 а.е., 0.62 л.м., 1973–1997 г.
Създаден е през 1973 г. като Завод за минераловатни изделия с предмет на
дейност: производство на вата, строителна керамика и изделия от тях, добив
на кариерни материали, производство на резервни части. През 1977 г. към него се
присъединяват двата керамични цеха на територията на града и се преименува
на Завод за строителни материали. От 1986 г. е Завод за изолационни материали. Със Заповед № РД-СК-2-22 от 14 май 1991 г. на Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството заводът се преобразува в ДФ
„Странджа – 91“. От 30 септ. 1991 г. е ЕООД. В началото на 1993 г. се разделя
на две дружества – „Изомина“ ЕООД и „Керамика – Елит“ ЕООД. „Изомина“
ЕООД поема съответната част от активите и пасивите на „Странджа – 91“
ЕООД и е с предмет на дейност: производство на минерална вата и изделия от
нея. През 1996 г. дружеството се преобразува в ЕАД и е обявено за приватизация.

Заповеди на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството и решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване
на дружеството; договори за възлагане на управление (1991–1996).
Устав (1996).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1990).
Протоколи от заседания на СС (1974–1975, 1985–1990) и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996);
експертна оценка на имуществото (1993).
Докладни записки и предложения за реорганизация на предприятието
(1975–1976).
Годишни доклади за стопанската дейност (1979–1982, 1985–1989).
Екологична характеристика на завода (1991); технология за производство на кух керамичен блок за зидария (1986).
Годишни производствени планове (1973–1976, 1984, 1988–1990); планове по труда (1975–1976, 1985–1989) и себестойността на продукцията (1974–
1976, 1981–1989).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1973–1976),
себестойността (1973–1976, 1980, 1982–1990) и качеството на продукцията
(1984–1989), труда (1973–1976), персонала и ФРЗ (1973–1976, 1981–1986,
1988, 1990), трудовите злополуки (1973–1977, 1986–1996).
Годишни финансови планове (1973–1976) и счетоводни отчети (1973–
1996).
Разделителен протокол и баланс между „Странджа – 91“ ООД и „Керамика – Елит“ ЕООД (1992).
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Щатни разписания (1988–1996).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1978–1985) и заседания на профкомитета (1978–1990).
Колективни трудови договори (1980–1983, 1986, 1990, 1994–1996).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„КАМЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ –
ПРОИЗВОДСТВЕН КЛОН ЗА СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ
„ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1153, 7 описа, 232 а.е., 2.88 л.м., 1960–2000 г.
Създаден е през 1960 г. като предприятие „Виброполигон“ с предмет на
дейност: производство на стоманобетонни изделия за жп и промишлено строителство. От 1963 г. е Завод за стоманобетонни изделия „Георги Терзиев“. През
1971 г. се преименува на Производствен клон за строителни изделия „Георги
Терзиев“ към ДСО „Каменна промишленост и строителни изделия“. От 1976 г.
преминава като поделение към СО БДЖ. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 1999 г. се преобразува в ЕООД. През 2001 г. дружеството е обявено
за приватизация.

Заповед на министъра на транспорта за образуване на „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия“ ЕООД, учредителен акт и решение на
Окръжен съд – Велико Търново за регистрацията му (1999).
Заповед на генералния директор на НК БДЖ и приемо-предавателни протоколи за прехвърляне активи от компанията на дружеството (1999–2000).
Правилник за устройството, дейността (1968) и вътрешния ред (1987).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1961–
1967) и СС (1969–1990).
Годишни доклади за стопанската дейност (1986–1989).
Статии във вестници по случай 40-годишнината от създаването (2000);
снимки от създаването и дейността на завода (1960–1975).
Свидетелство за търговска марка на завода (1986) и каталог на произвежданите изделия (2000).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1960–1990).
Годишни статистически отчети за произведената продукция (1968–1969,
1972–1973, 1976–1980, 1986–1990), себестойността и качеството на продукцията (1986–1990), труда (1972–1973), персонала и ФРЗ (1976–1980, 1986–
1990), трудовите злополуки (1981–1984, 1986–2000).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1960–2000); ревизионен акт (1997–1999).
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Щатни разписания (1961–2000).
Внедрени рационализаторски предложения (1970–1975); годишни статистически отчети за рационализаторската и изобретателската дейност
(1961–1965, 1967–1970, 1980–1985).
Протоколи от събрания на профорганизацията (1966–1979, 1986–1990)
и заседания на профкомитета (1977–1990).
Колективни трудови договори (1962–1965, 1970, 1976–1985, 2000).
ДЪРЖАВЕН КЕРАМИЧЕН ЗАВОД „БЪДЕЩЕ“ – с. БУТОВО
Ф. 553, 6 описа, 262 а.е., 2.00 л.м., 1947–1997 г.
Съществува като частно предприятие за производство на тухли и керемиди отпреди 1944 г. След национализацията е преустроено и модернизирано и до
1955 г. е Държавна керамична фабрика „Бъдеще“ с предмет на дейност: производство на керемиди, тухли и капаци. През 1956 г. се преименува на ДИП „Бъдеще“. От 1964 г. е Държавен керамичен завод „Бъдеще“, а от 1970 г. – Обединени
керамични заводи „Бъдеще“ със 7 цеха в 5 населени места. През 1979 г. отново
се именува Керамичен завод „Бъдеще“, който през 1989 г. се преобразува в ДФ
„Бъдеще – Бутово“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 8 юни 1994 г.
фирмата се преобразува в ЕООД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Протоколи от национализацията на фабриката (1947).
Правилници за вътрешния ред (1962, 1965–1972, 1980, 1989).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1961–1962), СС (1960–
1971, 1981–1983, 1985–1989), УС (1989–1993), Заводския производствен комитет (1965–1968).
Протоколи на комисии по разширение на фабриката, строежи на сгради,
цехове и площадки (1949–1960).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1997).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1965–1975, 1978,
1980–1981, 1985–1990).
Юбилеен доклад по случай 20 години от създаването на цех „Бъдеще –
2“ – с. Бутово (1987).
Годишни производствени планове (1949–1962, 1971–1980); планове по
труда (1949–1983, 1986–1989), себестойността на продукцията (1968–1982,
1984–1990), персонала и ФРЗ (1976–1980); отчети и обзори за реализацията
на готовата продукция (1950–1961).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1962–1980,
1985, 1987–1990), себестойността на продукцията (1948–1962, 1976–1980),
персонала и ФРЗ (1976–1980, 1985–1990), производителността на труда
(1962–1972, 1978–1979), основното оборудване (1970–1973, 1977–1979),
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качеството на продукцията (1969–1975), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1967–1975, 1989–1990, 1992–1993), трудовите злополуки (1948–
1962, 1970–1996).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1962–1974, 1979–1980, 1991–
1992).
Годишни финансови планове (1950–1962, 1970–1975); встъпителен баланс (1947); годишни счетоводни отчети (1948–1968, 1970–1980, 1982–1995).
Своден баланс по закриване на ДИП „Христо Козлев“ – Павликени и
сливането му с ДИП „Бъдеще“ (1964).
Щатни разписания (1952–1962, 1973–1975, 1978–1990, 1992–1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1954–1962); внедрени и отхвърлени
рационализаторски предложения (1954–1962).
Актове за трудови злополуки (1968–1975); годишни анализи по безопасността на труда (1976–1990).
Протоколи от заседания на заводския профкомитет (1963–1964, 1982–
1989); доклади от отчетно-изборни конференции на профорганизацията
(1962–1964).
Колективни трудови договори (1948–1965, 1973–1975, 1991–1996).
ДЪРЖАВЕН КЕРАМИЧЕН ЗАВОД „МИЗИЯ“ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 1151, 6 описа, 183 а.е., 1.23 л.м., 1951–1999 г.
Създаден е през 1947 г. на базата на бившето АД „Мизия“ – гара Горна Оряховица като ДИП „Мизия“ с предмет на дейност: изработване на тухли, керемиди и огнеупорни керамични изделия, а от 1973 г. и производство на облицовъчна керамика. Последователно към него се присъединяват циглените фабрики от
Горна Оряховица и селата Янтра, Благоево и Владислав. В началото на 1965 г.
се преименува на Държавен керамичен завод. С Решение № 73 от 1989 г. на МС
заводът се преобразува в ДФ „Мизия“ с предмет на дейност: изработка на строителни керамични изделия. През 1993 г. фирмата се преобразува в ЕООД, а през
1996 г. – в ЕАД. През 1997 г. дружеството е приватизирано.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ
„Мизия“ (1989), преобразуване на дружеството и увеличаване на капитала
му (1993–1997).
Протокол от общо събрание на акционерите и устав (1997).
Правилници за вътрешния ред (1956, 1978, 1983, 1990, 1994).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1961–
1963) и СС (1966–1989).
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Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Годишни доклади за стопанската и финансовата дейност (1961–1963,
1978–1979, 1986–1990).
Годишни производствени планове (1953–1975, 1978–1990); планове по
труда (1953–1957, 1959–1975, 1978–1990), себестойността на продукцията
(1954, 1956–1963, 1981–1990), персонала и ФРЗ (1986–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1956–1985),
труда (1956–1985), себестойността на продукцията (1981–1985), персонала
и ФРЗ (1956–1985). Регламенти за производство на керемиди и керамични
блокове (1974).
Годишни счетоводни отчети (1966–1996); ревизионен акт (1995–1997).
Щатни разписания (1954–1955, 1961–1996).
Годишни анализи на трудовите злополуки, заболеваемостта и производствения травматизъм (1963–1975, 1978–1990); статистически отчети за трудовите злополуки (1981–1996).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1967–1981); док
лад за дейността на профорганизацията (1951).
Колективни трудови договори (1974, 1978–1985, 1994–1995, 1999).
„КЕРАМИК“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1685, 1 опис, 16 а.е., 0.05 л.м., 1992–1997 г.
Създадено е с Разпореждане № 45 от 21 апр. 1992 г. на МС с предмет на
дейност: изпитване в производствени условия на керамични машини и линии, производство на керамични изделия. През 1996 г. се възстановява собствеността на
реституенти, с което капиталът се намалява неколкократно. Към 1999 г. дружеството е със затихващи функции.

Заповеди за назначаване и освобождаване на управители (1992–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1994).
Годишни статистически отчети за разходите за възстановяване и опазване на околната среда (1993–1996), движението на дълготрайните материални активи с екологично предназначение (1994–1996), трудовите злополуки
(1992, 1994, 1996).
Годишни баланси и отчети за приходите и разходите (1992–1997); ревизионни актове (1992–1994, 1996–1997).
Разделителен протокол между „Кема“ АД – Дебелец и „Керамик“ ЕООД
(1992).
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„КЕРАМИКА – ЕЛИТ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ В ЛИКВИДАЦИЯ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1662, 2 описа, 32 а.е., 0.18 л.м., 1993–2002 г.
Създадено е през 1993 г. на базата на част от активите и пасивите на
„Странджа – 91“ ЕООД – Полски Тръмбеш с предмет на дейност: производство на строителна керамика. Със Заповед № РД-02-14-857 от 2 февр. 1995 г. на
Министерство на териториалното развитие и строителството дейността е
прекратена и дружеството е обявено в ликвидация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране, промяна
в управлението, обявяване в ликвидация; договор за назначаване на ликвидатор на дружеството и прекратяване производството по несъстоятелност
(1993–1996, 2001–2002); удостоверение за актуално състояние (2001).
Правилник за вътрешния ред (1993).
Протоколи от общи събрания (1993).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и договор за
продажба на движими вещи от дружеството на „Агростил“ ЕООД – Велико
Търново (2001).
Отчет за дейността на синдика (1997–2002).
Годишни статистически отчети за производителността на труда в натурално изражение (1993–1994).
Разделителен протокол и баланс между „Керамика – Елит“ ЕООД и
„Странджа – 91“ ЕООД (1993–1995).
Годишни счетоводни отчети (1994–2001), баланс и отчети за приходи и
разходи и паричен поток към 31 март 2002 г.; ревизионни актове (1995–1996,
2000–2002).
Щатни разписания и колективни трудови договори (1993–1994).
ДРАГАЖЕН ФЛОТ „ИСТЪР“ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО – СВИЩОВ
Ф. 1660, 1 опис, 22 а.е., 0.07 л.м., 1991–1997 г.
Създадено е със Заповед № РД-СК-47 от 28 юни 1991 г. на Министерство
на строителството, архитектурата и благоустройството като ДФ „Драгажен
флот „Истър“ с предмет на дейност: добив и преработка на инертни материали, кораборемонт и транспортна дейност. От 1 септ. 1991 г. фирмата се преоб
разува в ЕООД, а през 1995 г. – в ЕАД. През 1997 г. след проведена приватизация
се създава „Драгажен флот „Истър“ АД.
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Учредителен протокол за преобразуване на Драгажен флот „Истър“
ЕООД в ЕАД, устав и правен анализ на дружеството (1995).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за вписване в търговския
регистър на Драгажен флот „Истър“ АД и промени в предмета на дейност
(1997).
Годишни статистически отчети за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали (1996), трудовите злополуки (1995).
Програма за финансово оздравяване на дружеството (1993).
Годишни счетоводни отчети (1992–1997).
Щатни разписания (1991–1996).
ІV. 6. ДЪРВООБРАБОТВАЩА
И ХАРТИЕНО-ЦЕЛУЛОЗНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОБЕДА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 564, 7 описа, 401 а.е., 3.87 л.м., 1947–1996 г.
Създадено е през 1947 г. като ДИП „Победа“ на базата на национализирани
дървообработващи предприятия във Велико Търново. През 1966 г. прераства в завод „Победа“ с предмет на дейност: изработване на мебели за вътрешния пазар
и за износ. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1 септ. 1991 г. заводът се преобразува в „Победа – ВТ“ ЕООД, а през 1994 г. – в ЕАД. През 1995 г. е
обявено за приватизация. С договор за покупко-продажба от 2 септ. 1996 г. 75 %
от акциите на дружеството са изкупени от „Победа – Виктория“ АД – Велико
Търново.

Заповеди на Министерство на промишлеността и решения на Окръжен
съд – Велико Търново за преобразуване на дружеството, увеличаване капитала, освобождаване и назначаване Съвет на директорите, обявяване на
процедура за приватизация и продажба на акции (1991–1995).
Устав (1994).
Правилник за вътрешния ред (1976).
Заповедни книги (1947–1956).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, СС (1968–1975, 1981–
1988) и Съвета на директорите (1991–1993).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Годишни доклади за производствената дейност на завода (1964–1975,
1977–1979).
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Годишни производствени планове (1978–1985); планове по труда (1948–
1975, 1978–1985), себестойността на продукцията (1978–1985), персонала и
ФРЗ (1948–1975).
Годишни разчети на продукцията за стоковия фонд и услуги на населението (1986, 1988–1989); инженерни проекти (1978–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1986–
1990), труда (1950–1975), качеството (1986–1987, 1989), себестойността
(1986–1990), обема и реализацията на продукцията (1950–1975), персонала и
ФРЗ (1986–1990), експлоатацията на автомобилния транспорт (1950–1975).
Нарочен баланс и встъпителен баланс на предприятието (1948).
Годишни: финансови планове (1950–1990), счетоводни отчети (1950–
1975, 1981–1990), баланси и отчети за приходите и разходите (1991–1996);
ревизионни актове (1967–1985, 1994–1996).
Договор за продажба на акции и протокол за предаване и приемане на
имуществото от „Победа – ВТ“ ЕАД на „Победа – Виктория“АД (1996).
Щатни разписания (1972–1975, 1978–1991, 1994, 1996).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1958–1974, 1979–1980,
1987–1991).
Доклади (1961–1964) и статистически отчети (1950–1975) за рационализаторската и изобретателската дейност.
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1967–1990) и заседания на профкомитета (1967–1976, 1978–1988).
Колективни трудови договори (1966–1986, 1994–1995).
ДЪРЖАВЕН ДЪРВООБРАБОТВАЩ ЗАВОД „ДИМИТЪР
БЛАГОЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1096, 8 описа, 377 а.е., 3.52 л.м., 1961–1997 г.
Създаден е с Разпореждане № 1889 от 6 окт. 1961 г. на МС като ДИП за производство на паркет, фурнир и дървесни плоскости. През 1965 г. се преименува на
Държавен дървообработващ завод „Димитър Благоев“. С Разпореждане № 134
от 26 юли 1976 г. на МС се създава Дървообработващ комбинат – Велико Търново, обединяващ заводите „Димитър Благоев“ – Велико Търново, „Елба“ – Елена,
„Буковец“ – Горна Оряховица и цеха за машинно-дялани греди в Бяла. От 1 май
1987 г. от комбината се отделят съставните му предприятия и той се закрива.
Остава да функционира Дървообработващо предприятие „Димитър Благоев“ –
Велико Търново. С Решение № 98 от 1989 г. на МС се образува ДФ „ЕМОС“ –
Ловеч и предприятието става нейно поделение. Със Заповед № РД-17-129 от 28
юни 1991 г. на Министерство на индустрията, търговията и услугите заводът
се преобразува в ДФ „Дървообработване – ВТ“. През август 1991 г. фирмата
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става ЕООД, което от 11 септ. 1995 г. се преобразува в ЕАД. Приватизирано е
през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за вписване промени в обстоятелствата по регистрацията и преобразуване на ЕАД в АД (1997).
Правилници за вътрешния ред (1973, 1983, 1986, 1996).
Протоколи от годишни събрания (1967–1973, 1976–1986), делегатски
събрания (1982–1985), събрания на пълномощниците (1986–1989, 1991),
заседания на Дирекционния съвет (1963–1968), Производствения съвет
(1965–1968), СС (1969–1975, 1984–1985, 1989) и Съвета на директорите
(1995–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Заповеди за награждаване на служители и работници и за настаняване в
държавни жилища (1970–1975).
„25 години от създаването на предприятието“ – юбилеен сборник (1981).
Годишни производствени планове (1961–1990); планове по труда, себес
тойността на продукцията (1961–1990), износа и реализацията на продукция
(1963–1980, 1986–1990); отчети-справки за изпълнение на плановете (1986–
1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, качеството
на продукцията, персонала и ФРЗ (1961–1990), производителността на труда
(1986, 1988–1990), износа (1985–1990), трудовите злополуки и опазване на
атмосферния въздух от замърсяване (1986–1990).
Годишни финансови планове (1961–1990) и счетоводни отчети (1962–
1996); счетоводен отчет към 31 март 1997 г.
Щатни разписания (1961–1974, 1983–1984, 1995–1996).
Протоколи от заседания на ТИС (1966–1975, 1981–1989); тематични
планове за рационализаторската и изобретателската дейност (1981–1982,
1984–1989); внедрени рационализаторски предложения (1967–1975); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1969–1973, 1981–
1985).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1969–1974, 1976–1979, 1981, 1985–1986) и заседания на профкомитета (1963–1965, 1968, 1982–1989); отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1961–1967).
Колективни трудови договори (1962–1975, 1982–1985, 1995).
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БУКОВЕЦ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 697, 4 описа, 183 а.е., 1.76 л.м., 1947–1977 г.
Създадено е през 1947 г. на базата на национализираното събирателно дружество „Васил Парашкевов и сие“. През 1949 и 1950 г. към предприятието са
уедрени ДИП „Колдъс“ – Горна Оряховица и ДИП „Пенчо Цонев“ – Килифарево, които след 1952 г. преминават към околийските промкомбинати във Велико
Търново и Горна Оряховица. Предприятието произвежда пулпови бурета, дървен
амбалаж и ферментационни каци. В началото на 1970 г. прераства в дървообработващ завод. От 1 ян. 1978 г. преминава като цех към Дървообработващ комбинат „Димитър Благоев“ – Велико Търново.

Правилници за вътрешния ред (1969–1970).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1969–
1974).
Отчетни доклади за стопанската, производствената и финансовата дейност (1968–1972).
Годишни производствени планове (1949–1955, 1959, 1961–1962, 1965–
1977); планове по труда (1949–1954, 1959–1977) и себестойността на продукцията (1965–1977).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда, себестойността и качеството на продукцията (1965–1977), временната нетрудоспособност (1972–1974).
Технологична карта за производство на бурета (1970).
Годишни: финансови планове (1949–1962, 1965–1977), бюджети (1952–
1955), счетоводни отчети (1949–1977).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1951).
Щатни разписания (1969–1977).
Дневник за вписване на рационализации и изобретения (1961–1966).
Протоколи и материали от събрания и заседания на профорганизацията
(1953–1976).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕЛБА“ – ЕЛЕНА
Ф. 933, 4 описа, 170 а.е., 1.94 л.м., 1945–1977 г.
Създадено е през 1947 г. на базата на национализирани частни дървообработващи предприятия в Елена и околните села с предмет на дейност: изработка
на греди, дъски, паркет, плоскости от дървесина и дървен амбалаж. През 1976 г.
се преименува на Дървообработващ завод „Елба“ и преминава като поделение
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към Държавен дървообработващ комбинат „Димитър Благоев“ – Велико Търново. През 1977 г. прекратява самостоятелната си дейност.

Преписка по узаконяване на предприятието и преминаване към него на
столаро-мебелна работилница на Петко Йорданов Узунов от Елена и дъскорезница на Дончо Симеонов от с. Средни колиби (1945–1954).
Правилник за устройството и дейността (1966).
Заповедни книги (1954–1959).
Протоколи от заседания на СС (1971–1977) и Дирекционния съвет
(1963–1967).
Отчетни доклади за стопанската и производствената дейност (1971–
1974).
Годишни производствени планове (1948–1957, 1963, 1965–1970, 1975–
1977); планове по труда (1953, 1963, 1965–1977) и себестойността на продукцията (1954–1977).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1953–1959,
1961–1968, 1970–1977), себестойността на продукцията (1955–1977), изпълнение плана за рандемана (1955–1956, 1964–1969), качеството на продукцията (1965–1969), труда (1966–1969, 1971–1977) и експлоатацията на автомобилния транспорт (1960–1966, 1971–1975, 1977).
Годишни: финансови планове (1953–1961, 1963–1977), бюджети (1953–
1960), счетоводни отчети (1968–1977).
Книги за инвентарите и балансите с встъпителен инвентар на филиалите
в селата Буйновци, Дрента и Костел (1947–1949) и ДИП „Елба“ (1947–1951).
Щатни разписания (1953–1955, 1963–1977).
Протоколи и материали от заседания и събрания на профкомитета и
профгрупите (1963–1977) и съвместни заседания на профкомитета и Стопанския комитет (1971–1974).
ЗАВОД ЗА УЧИЛИЩНА МЕБЕЛ И ПОСОБИЯ „КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ – ЕЛЕНА
Ф. 1217, 6 описа, 239 а.е., 1.78 л.м., 1965–1999 г.
Създаден е с ПМС № 65 от 1962 г. на базата на два дървообработващи
цеха към Промишлен комбинат – Елена и на прехвърлено производство от „Учтехпром“ – София с предмет на дейност: производство на мебели за широко
потребление, дограма и ученически пособия. От 1990 г. е дъщерна фирма на ДФ
„Напредък – НПИ“ – София. През 1992 г. се преобразува в ЕООД. След извършена
приватизационна сделка през 1999 г. „Кирил и Методий – 2000“ ООД – Елена
изкупува 74 % от капитала на дружеството.
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Удостоверения, молби и решения по учредяването и регистрацията на
дружеството (1990–1993).
Заповед на Министерство на културата за преобразуване на ДФ „Нап
редък – НПИ“ – София в еднолични дружества с ограничена отговорност,
между които е и Дъщерна фирма „Кирил и Методий“ – Елена (1992).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружес
твото, увеличаване капитала и промяна в управлението (1993–1997).
Решения на Агенцията за приватизация за определяне на „Кирил и Методий – 2000“ ООД – Елена за спечелило конкурса за продажба и на Окръжен
съд – Велико Търново за регистриране на ООД (1999).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1967, 1969, 1975–1976,
1988). Заповеди на директора по стопанската дейност (1981–1985).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1965–1971) и СС
(1972–1974, 1983, 1986–1992).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1998).
Доклади, информации, справки, оценки и докладни записки за производствената дейност (1965–1980).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1965–1990), промишлената продукция, персонала и ФРЗ
(1981–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1965–1980,
1986–1998), труда (1965–1971, 1973–1975), качеството на продукцията
(1970–1975, 1977–1980), производството, ресурсите и разпределението на
продукцията (1986, 1988–1990), продажбите на продукция, стоки и услуги
(1992–1998), трудовите злополуки (1971–1974, 1976–1980, 1986–1998), персонала и ФРЗ (1974–1980, 1986–1988).
Протоколи, описи на имуществото и встъпителен баланс (1965).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1965–1990); баланси
и отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за работна зап
лата (1991–1998); ревизионен акт (1994–1997).
Щатни разписания (1966–1979, 1986–1999).
Внедрени рационализаторски предложения (1968–1969, 1974–1985); годишни статистически отчети за рационализациите (1976–1980).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1965–1972, 1976–1990) и заседания на профкомитета (1965–1971, 1974–
1975, 1981–1990).
Колективни трудови договори (1965–1977, 1985, 1990–1991, 1995).
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КОМБИНАТ ЗА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ „СЪБА ЕНЕВА“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1168, 6 описа, 194 а.е., 1.26 л.м., 1967–1997 г.
Създаден е с Решение № 13 от 16 ян. 1967 г. на МС като предприятие за
нарязване на хартия и картони и производство на амбалаж. През 1969 г. се преименува на Фабрика за хартиени опаковки, от 1974 г. е завод, а през 1976 г. става
Комбинат за опаковки „Съба Енева“. Основната дейност на предприятието е
производство на хартиени и картонени опаковки за нуждите на промишленост
та и търговията. През 1991 г. се преобразува в „Унипак“ ЕООД, а през 1996 г. – в
ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.

Кореспонденция с МС и ОНС – Велико Търново по създаване и уедряване на предприятието (1967–1970).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране и преобразуване на дружеството (1991–1996).
Устав на дружеството (1996).
Правилник за устройството и дейността (1975).
Протоколи от заседания на СС (1968–1990) и общо събрание на акционерите (1997).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1968–1969, 1975–
1985).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1971, 1979–1989), разхода на труд, разходните норми и организацията на работната заплата (1982–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1976–1985),
основния ремонт, себестойността и качеството на продукцията (1977–1990),
разходите за обслужване на производството (1970–1980), експлоатацията на
автомобилния транспорт (1969, 1976–1985), персонала и ФРЗ (1976–1984).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, пол и местоживеене (1976–1984) и броя на специалистите с вис
ше, полувисше и средно специално образование (1976–1981, 1983).
Годишни финансови планове (1974–1975, 1977–1989) и счетоводни отчети (1967–1996); ревизионен акт (1995–1996).
Щатни разписания (1971–1975, 1978–1980, 1983–1996).
Годишни анализи по охраната на труда (1986–1990); статистически отчети за трудовите злополуки (1988–1990, 1992, 1994–1996).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1971–1973,
1976–1984), протоколни книги от заседания на профкомитета (1986–1990);
отчетен доклад за дейността на профорганизацията (1986).
Колективни трудови договори (1992, 1994–1996).
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ЗАВОД ЗА ВЕЛПАПЕ И АМБАЛАЖ – СТРАЖИЦА
Ф. 1341, 4 описа, 203 а.е., 1.16 л.м., 1971–1996 г.
Създаден е с Разпореждане № 110 от 1969 г. на Комитета за стопанска координация като Завод за велпапе и амбалаж. Първата копка на завода е направена на 27 ноем. 1970 г., а официалното откриване е на 6 ноем. 1974 г. През 1986 г.
се преименува на Завод за велпапе и опаковки. Със Заповед № РД-17-43 от 1991 г.
на Министерство на индустрията, търговията и услугите заводът се преобразува в Дъщерна фирма „Велпа 91 – АФ“. През 1991 г. фирмата се преобразува в
ЕООД, а през 1992 г. – в ЕАД. Приватизирано е през 1996 г.

Правилници за устройството и вътрешния ред (1973–1975).
Линейни структури на управление на дружеството с изменения и допълнения към тях (1994–1996).
Предложения за преобразуване на завода в Дъщерна фирма „Велпа –
91“ (1991).
Протоколи и материали от делегатски събрания (1989–1990), заседания
на СС (1973–1990) и Съвета на директорите (1991–1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Отчети, информации и анализи във връзка със строителството и производствената дейност (1973–1975, 1978).
Доклади-анализи за стопанската дейност и икономическото състояние
на завода (1981, 1983, 1986–1992).
Годишни производствени планове (1973–1981, 1983–1990); планове по
труда и себестойността на продукцията (1973–1981, 1983–1990); асортиментни планове на цеховете (1987–1989).
Статистически отчети за: промишлената продукция (1973–1983), труда (1973–1977, 1980–1988), себестойността (1978–1981, 1983) и качеството
на продукцията (1974, 1976–1983), произведената и реализирана продукция
(1984–1990), персонала и ФРЗ (1973–1988), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1974–1978, 1987–1990), броя на специалистите с висше, полувис
ше и средно специално образование (1978–1983, 1986, 1988) и разпределението на персонала по категории, групи длъжности, пол и местоживеене
(1978–1979, 1981, 1986–1989).
Годишни финансови планове (1973, 1975–1976, 1988–1990) и счетоводни отчети (1973–1991); счетоводни баланси и доклади на експерт-счетоводители (1992–1996); ревизионни актове (1985–1989, 1993–1995).
Щатни разписания (1971–1980, 1982, 1985–1993).
Протоколи от заседания на ТИС (1974–1977, 1985–1987, 1989–1990);
внедрени рационализаторски предложения (1974–1977, 1984–1990); годишни статистически отчети за изобретения и рационализации (1984–1989).
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Програми с мероприятия по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана (1982–1990); годишни отчети за временната нетрудоспособност (1972–1974); статистически отчети за трудовите злополуки
(1973–1977, 1987–1990).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1974–1987)
и заседания на заводския профкомитет (1984–1989).
Колективни трудови договори (1987, 1989, 1992–1993).
ІV. 7. ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВАСИЛ КОЛАРОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 375, 4 описа, 216 а.е., 1.88 л.м., 1949–1982 г.
Създадено е в началото на 1948 г. на базата на клона на национализираното
„Филтис“ АД – Велико Търново като Филатура „Филтис“. През 1950 г. прераства в ДИП „Васил Коларов“, а от 1971 г. е Фабрика „Васил Коларов“. Основната
му дейност е производството на греж и естествена коприна. През 1981 г. прек
ратява дейността си, като производството му се поема от ДИП „Свила“ – Хас
ково.

Правилници за устройството и вътрешния ред (1966, 1971, 1978).
Протоколи от общи събрания (1964–1970), заседания на Дирекционния
съвет (1962, 1964, 1966–1967) и Стопанския комитет (1971–1981).
Ликвидационна преписка, приемо-предавателни протоколи и описи
(1981–1982).
Доклади и информации за производствената и стопанската дейност
(1964–1965, 1971–1981).
Годишни производствени планове (1956–1958, 1965–1981); планове по
труда (1959–1964, 1970, 1972–1981); планове и отчети по себестойността на
продукцията (1950–1958, 1964–1971, 1973–1981), износа (1964–1981) и капиталния ремонт (1956–1958); анализи за изпълнение на плановете (1959–
1964).
Годишни: финансови планове (1951–1953, 1960–1981), бюджети (1949–
1957), счетоводни отчети (1949–1958, 1965–1981).
Протоколи за безвъзмездно предадени и получени основни средства
(1949–1958).
Щатни разписания (1949–1958, 1964, 1969, 1971–1981).
Технико-икономически обосновки за разширение и автоматизиране на
предприятието (1964–1975).
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Внедрени рационализаторски предложения (1968–1971, 1973–1974,
1976–1980); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност
(1978–1980).
Технология за производство на сурова коприна (1968).
Анализи и отчети за трудовите злополуки (1965–1972, 1974–1979, 1981).
Протоколи от заседания на профкомитета (1964–1969); годишни доклади за дейността на профорганизацията (1963–1965, 1967–1981).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВАСИЛ МАВРИКОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 168, 7 описа, 466 а.е., 4.23 л.м., 1943–1997 г.
Създадено е на 23 дек. 1947 г. на базата на национализираните предприятия
във Велико Търново: Фабрика „Св. Троица“, събирателни дружества „Балкан“ и
„П. Иванов и Р. Колева“, акционерни дружества „Тигър“ и „Ламби Владков“. В
края на 1951 г. приема активите и пасивите на ДИП „Димитър Бакевски“ – гара
Роман и ДИП „Трапезица“ – Велико Търново. Основната дейност е производство
на памучни тъкани и прежди. През 1971 г. се преименува на Фабрика „Васил Мавриков“. От 1 ян. 1978 г. към нея преминава като цех Фабрика „Рекорд“ – Горна
Оряховица. През 1986 г. се преобразува в Памукотекстилно предприятие, през
1993 г. – в „Болярка“ ЕООД, през 1995 г. – в „Болярка“ ЕАД. Приватизирано е
през 1997 г.

Нарочни баланси, ревизионни актове и възражения на акционерите на
национализирани текстилни предприятия (1943–1957).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране преобразуванията на предприятието (1993–1997).
Устав на дружеството (1997).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1964–
1975) и СС (1969–1971, 1979, 1981–1990).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1997).
Юбилеен доклад по случай 75 г. от създаване на предприятието (1985).
Годишни доклади, информации и оценки за производствената дейност
(1956–1989). Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1950–1991,
1993–1997), промишлената продукция (1950–1989), основното оборудване (1950–1983, 1988–1989), себестойността и качеството на продукцията,
(1950–1983), специализиране и коопериране на производството в текстилната промишленост (1984–1988).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, пол, длъжности и общ трудов стаж (1984, 1986–1989).
174

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Встъпителен баланс (1949); годишни финансови планове (1949–1983,
1988, 1990); бюджети (1949–1975); счетоводни отчети (1949–1990); годишни
баланси, отчети за приходите и разходите и одиторски доклади (1991–1997).
Разделителен протокол между фирма „МАК“ – Габрово и „Болярка“
ЕООД (1993).
Щатни разписания (1971–1990, 1993–1997).
Протоколи от заседания на ТИС (1950–1975); рационализаторски предложения (1949–1975).
Технико-икономически обосновки и предложения за модернизация и реконструкция на производството (1986, 1988).
Годишни планове, доклади, анализи и информации за дейността на Съвета по квалификация (1976–1984).
Анализи по безопасността и хигиената на труда (1986–1989); годишни
статистически отчети за трудовите злополуки (1976–1983, 1986–1997).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1961–1965) и
заседания на профкомитета (1961–1965, 1978–1983).
Колективни трудови договори (1972–1975, 1987, 1993–1997).
Доклади и анализи за дейността по челния опит (1984–1988).
Годишни доклади за дейността на Дома на културата (1985–1989).
Групови снимки от: юбилейни тържества (1972–1980), дейността на естрадно-сатиричния състав към Дома на културата (1972–1983), фестивали на
художествената самодейност (1973–1986), тържества за именуване на бригади (1982), установяване на дружески връзки с Памукопредачна фабрика –
Полтава, Украйна (1977).
ФАБРИКА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 942, 5 описа, 236 а.е., 2.58 л.м., 1947–1997 г.
На 23 дек. 1947 г. частната фабрика „Злати Ив. Златев и синове“ – Велико
Търново е национализирана и преименувана на ДИП „Васил Левски“ с предмет
на дейност: производство на кечета и филцови изделия. От 1971 г. е фабрика. С
решение на МС от 10 март 1989 г. фабриката се преобразува в ДФ „Арбанаси“.
От 31 март 1994 г. е ЕАД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Правилници за устройството, дейността (1971–1974, 1989) и вътрешния
ред (1986–1987, 1990, 1996).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1954–
1965), СС (1983–1986), Стопанския комитет (1966–1967, 1969–1970), УС
(1989–1994) и Съвета на директорите (1994–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
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Доклади, информации и анализи за производствената дейност (1971–
1986).
Годишни производствени планове (1984–1986); планове по труда (1950–
1970) и себестойността на продукцията (1960–1970, 1980–1986).
Годишни статистически отчети за обема (1958–1970) и себестойността
на промишлената продукция (1979–1986), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1960–1965, 1976–1980, 1982–1990, 1992), трудовите злополуки
(1966–1970).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1961–1964, 1973–1974, 1981,
1983, 1986).
Годишни финансови планове (1950–1986) и счетоводни отчети (1948–
1986, 1988–1997); ревизионни актове (1985–1987, 1994–1996).
Нарочен баланс и приложения към него на Първа българска филцова и
шапкарска фабрика „Злати Иванов Златев и синове“ (1947–1956).
Книги за инвентарите и балансите (1947–1952).
Щатни разписания (1949–1970, 1972, 1975–1997).
Протоколи от заседания на ТИС (1969–1970, 1975–1980); внедрени рационализаторски предложения (1971–1980); годишни статистически отчети
за изобретателската и рационализаторската дейност (1972–1980).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1973–1978,
1982–1985) и заседания на профкомитета (1959–1962, 1966–1970).
Колективни трудови договори (1966–1970, 1976–1984, 1986, 1993).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕКОРД“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 567, 3 описа, 192 а.е., 2.09 л.м., 1949–1997 г.
Създадено е на 1 юли 1948 г. на базата на Памукопредачна фабрика „Родина“ и Тъкачна фабрика „Рекорд“ – Горна Оряховица с предмет на дейност:
производство на памучни прежди и тъкани. От 1 ян. 1978 г. преминава като цех
към фабрика „Васил Мавриков“ – Велико Търново. В края на 1986 г. възстановява
своята самостоятелност в състава на ДФ „Славина“ – Плевен. С Разпореждане
№ 39 от 1994 г. на МС фирмата се преобразува в еднолични търговски дружес
тва, едно от които е „Рекорд“ ЕООД – Горна Оряховица. През 1996 г. дружес
твото се преобразува в ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване и преобразуване на дружеството (1989–1996).
Устав (1996).
Заповедни книги (1952–1965).
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Протоколни книги и протоколи от заседания на Стопанския комитет
(1969–1975), СС (1991–1993), Съвета на директорите (1996–1997), общо
събрание на акционерите (1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Доклади, информации и анализи за производствена дейност (1966–1977).
Доклади, справки и таблици за модернизацията, комплексната механизация и автоматизация и повишаване ефективността на производството (1965–
1970).
Годишни планове по труда (1949–1974); информации за резултатите от
приложението на новата система за планиране и ръководството на народното
стопанство и за стопанската дейност на предприятието (1965–1976).
Статистически отчети за промишлената продукция (1952–1971, 1987–
1997), по труда (1952–1977), специалистите с висше, полувисше и средно
специално образование (1969–1977).
Годишни финансови планове (1950–1977) и счетоводни отчети (1952–
1977); ревизионни актове (1988–1995).
Щатни разписания (1949–1957, 1966, 1969–1977, 1987, 1991–1994).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1960–1977); доклади, информации и статистически отчети за рационализаторската дейност (1965–
1974).
Годишни доклади и отчети за дейността на НТД (1969–1977).
Рационализаторски предложения, заповедни книги и протоколи по проучването, експериментирането и внедряването им (1957–1977).
Протокол и материали от отчетно-изборна конференция на профорганизацията (1967); доклад за дейността на профорганизацията (1954).
Колективни трудови договори (1955–1977, 1991, 1997).
ФАБРИКА „ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1013, 3 описа, 144 а.е., 0.86 л.м., 1951–1997 г.
Създадена е през 1949 г. като ДСП „Текстилни влакна“ с предмет на дейност: изкупуване на непрана вълна, памук и пашкули. От 1960 г. се специализира в
договаряне и изкупуване на бубено семе, пласиране на бубите, изсушаване и сортиране на пашкулите. През 1965 г. се преименува на ДИП „Текстилни влакна“. От
1971 г. преминава на подчинение на ДСО „Текстил“ като Фабрика „Текстилни
влакна“ с допълнение на предмета на дейност – първична обработка на естествени текстилни суровини. През 1980 г. променя наименованието си на Предприятие
„Текстилни влакна“ на подчинение на ДСО „Текстилни влакна“ – Пловдив. Със
Заповед № РД-17-91 от 28 юни 1991 г. на Министерство на индустрията, търговията и услугите се преобразува в ЕООД. През 1996 г. с решение на Окръжен съд –
Велико Търново се регистрира промяната му в ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.
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Заповеди на Министерство на индустрията, търговията и услугите, разделителен протокол, декларация за данъчна регистрация и решение на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на предприятието в „Текстилни
влакна“ ЕООД (1991).
Правилници за устройството и дейността (1965, 1969).
Протоколи от общи събрания (1987–1989), заседания на СС (1984–1990)
и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Доклади и информации за производствената дейност (1953–1962, 1985–
1990).
Отчети за развитието на пашкулопроизводството в района на предприятието (1986–1990), в Разградска област (1988–1989) и в общините Горна
Оряховица и Русе (1987–1988). Годишни производствени планове, планове
по себестойността на продукцията (1951–1990) и труда (1951–1964, 1987–
1990); тематични планове за изобретателската и рационализаторската дейност (1985–1988, 1990).
Годишни статистически отчети за обема и качеството на промишлената
продукция (1951–1964, 1984–1990) и трудовите злополуки (1988–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, длъжности, пол и брой на незаетите места (1981–1984, 1986) и
броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование
(1981, 1983, 1986).
Годишни финансови планове (1966–1973, 1981–1990) и счетоводни отчети (1956, 1961–1964, 1969, 1971, 1980–1996); ревизионни актове (1956–
1964, 1982–1990, 1994–1996).
Доклад-оценка на допълнителните материални активи (1995).
Щатни разписания (1951–1964, 1971, 1981–1990).
Протоколи и материали от отчетни събрания на профорганизацията
(1952–1960, 1978, 1985–1986) и заседания на профкомитета (1978, 1984–
1989).
Колективни трудови договори (1956–1964, 1977–1979, 1981–1990).
ФАБРИКА „СТОЯН НИКОВ“ – с. ГОРНА СТУДЕНА
Ф. 1270, 1 опис, 34 а.е., 0.17 л.м., 1971–1976 г.
Създадена е на 1 апр. 1971 г. като филиал на Фабрика „Николай Енев“ –
Павликени с предмет на дейност: производство на нетъкан текстил, метални и
готови изделия със специално предназначение, битови услуги на населението. От
1 ян. 1977 г. преустановява самостоятелното си съществуване и преминава като
цех към фабриката.

178

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Правилник за устройството и вътрешния ред (1973).
Годишни производствени планове (1972–1976); планове по труда (1971–
1976) и себестойността на продукцията (1972–1975).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция и труда
(1971–1976), качеството на продукцията, заетия персонал и печалбата (1972–
1975).
Годишни: финансови планове (1973–1976), счетоводни отчети (1971–
1972), баланси и оборотни ведомости (1973–1976).
Щатни разписания (1973–1976).
Внедрено рационализаторско предложение (1972).
ФАБРИКА „ТЕКСТИЛ“ – ЕЛЕНА
Ф. 1248, 3 описа, 83 а.е., 0.67 л.м., 1970–2000 г.
Създадена е през 1970 г. на базата на три цеха от бившия Промкомбинат
„Балкан“ – Елена с предмет на дейност: производство на килими, еленски губери
и битови тъкани. По силата на Решение № 10 от 29 ян. 1988 г. на ОбНС – Елена
фабриката се обединява с Комбинат за услуги – Елена и се създава Комбинат за
текстилни изделия и битови услуги „Балкан“. През 1989 г. от комбината се отделят цеховете за текстилно производство и се създава Общинска фирма „Текстил“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново през 1992 г. се регистрира
преобразуването на фирмата в ЕООД. През 2000 г. цеховете преустановяват
дейността си и дружеството е обявено за общинска приватизация.

Решения на ОбНС и ОбС – Елена за създаване на Общинска фирма „Текстил“ и увеличаване на капитала ѝ (1990–1997) и на Окръжен съд – Велико
Търново за регистриране на фирмата, преобразуването ѝ в ЕООД, увеличаване на капитала и смяна на управителя (1990–1999).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970–1975).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (2000).
Доклади, отчети и информации за производствената дейност (1970–
1975).
Паспорт за социално-икономическото развитие (1980–1985).
Годишни производствени планове (1970–1986); планове по труда (1970–
1987), себестойността на продукцията (1970–1974, 1990), основния ремонт
(1970–1971, 1973).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция и труда
(1970–1974).
Годишни: финансови планове (1981–1987), счетоводни отчети (1970–
1987, 1991–1997), баланси и отчети за приходите и разходите, заетите лица и
средствата за работна заплата (1998–1999).
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Разделителен баланс с фирма „Балкан“ – Елена (1990).
Щатни разписания (1970–1974, 1992–1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1972–1974); рационализаторски предложения (1973); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1972–1975).
Протоколи и материали от делегатски събрания и конференции и заседания на профкомитета (1970–1975).
ФАБРИКА „НИКОЛАЙ ЕНЕВ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1220, 4 описа, 96 а.е., 0.70 л.м., 1970–1997 г.
Създадена е през 1970 г. на базата на един тъкачен цех, две текстилни бояджийници и три даракчийници в Павликени, с. Долна Липница и с. Караисен, печатница в Павликени и цех в с. Горна Студена с предмет на дейност: производство на готови текстилни изделия – килими, покривки и възглавници и свързаните
с тях допълнителни дейности като фъкане, боядисване, даракчийски услуги. През
1971 г. към предприятието преминава и ТПК „Труд“ – с. Лесичери като филиал.
До 1986 г. е на подчинение на СД „Местна промишленост и битови услуги“ –
Велико Търново. От 1986 г. преминава към СО „Младост“ – София и започва
производство на спортни облекла и специално производство за Министерство на
отбраната. Със Заповед № 231 от 19 дек. 1990 г. на Министерство на икономиката и планирането се преобразува в ДФ „Елит – Павликени“. С Разпореждане
№ 21 от 1993 г. на МС фирмата се преобразува в ЕООД, а със Заповед № РД17-42 от 19 февр. 1996 г. на Министерство на промишлеността – в ЕАД. През
1996 г. дружеството е обявено за приватизация и след приключване на първия
кръг от тръжната сесия 85 % от акциите са придобити от юридически и физически лица. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 5 юни 1997 г. е регис
трирано „Елит“ АД.

Заповеди на Министерство на икономиката и решения на Окръжен съд –
Велико Търново за преобразуване на предприятието в ДФ, ЕООД, ЕАД и АД
(1990–1997).
Правилник за вътрешния ред (1996).
Протоколна книга от съвместни заседания на Стопанския комитет,
профкомитета и от общи събрания (1970–1973); протоколи от заседания на
СС (1974–1983) и Съвета на директорите (1996–1997).
Годишни доклади за производствено-финансовата дейност (1970–1973);
свидетелство за търговска марка (1991).
План-програми за развитие на предприятието (1987, 1991–2000); годишни производствени планове (1973–1980, 1990); планове по труда и себестойността (1971–1990).
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Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1971–1973,
1976–1980), труда (1971–1972), персонала и ФРЗ (1975–1980), продажбите и
наличните стоки в търговската мрежа на дребно (1991–1995).
Годишни финансови планове (1971–1974, 1988–1990) и счетоводни отчети (1971–1996); приключителен баланс (1997).
Щатни разписания (1971–1988, 1992–1993, 1995–1996).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на НТД (1984–
1989); внедрени рационализаторски предложения (1976–1980) и справки за
икономическия ефект от тях (1986–1987).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета и събрания на
профорганизацията (1976–1980, 1988–1989).
Колективни трудови договори (1972, 1975–1980, 1990, 1993–1996).
ФАБРИКА „ДЕНЮ ГЕОРГИЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1051, 8 описа, 348 а.е., 2.84 л.м., 1962–2007 г.
Създадена е с ПМС № 16 от 1962 г. като ДИП „Деню Георгиев“ с основна дейност: производство на готово мъжко облекло. През 1965 г. се преименува
на Фабрика „Деню Георгиев“ и се специализира в производството на детско и
юношеско облекло, а през 1985 г. става завод. Със Заповед № 225 от 1990 г. на
Министерство на икономиката и планирането се преобразува в ДФ „Актуална
мода – Търновград“ с предмет на дейност: производство и търговия с шивашки
изделия в страната и чужбина. С Разпореждане № 41 от 1993 г. на МС фирмата
е преобразувана в ЕАД. През 1997 г. дружеството е приватизирано.

Заповеди на Министерство на производството и търговията с потребителски стоки за преобразуване на фабриката в завод (1985) и на ДСО „Рила“
за преминаване на цеха в Елена към фабриката (1973–1975).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирма,
преобразуването ѝ в ЕАД и АД, промени в състава на Съвета на директорите
(1991–1994, 1998); удостоверение за актуално състояние на „Брилянт – Търновград“ АД (2007).
Договор за продажба на дружеството (1997).
Устави (1993–1994).
Правилници за устройството (1965, 1991) и вътрешния ред (1975–1976,
1985, 1987, 1990–1994); структура на управление (1980).
Протоколи от общозаводски събрания (1971–1975), събрания на пълномощниците (1989), заседания на Производствения комитет (1965–1967),
Стопанския комитет (1969–1985), СС (1986–1990), УС (1991–1993) и Съвета
на директорите (1993–1995).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1994).
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Доклади за: усъвършенстване на технологическите процеси (1974–1980),
отчитане на стопанската дейност (1985–1989), откриване новата сграда на завода (1971) и юбилейни чествания (1972, 1982, 1987); възпоменателно слово
при откриване на бюст-паметник на Деню Георгиев (1970).
Каталожно списание с модели на дружеството (1996).
Годишни производствени планове (1966, 1972–1983, 1990), планове по
труда (1962–1975, 1983–1990), себестойността на продукцията (1962–1966,
1968–1975, 1986–1990), износа (1986, 1988).
Оценки и отчети за дейността на Професионалния учебен център при
фабриката (1981–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1962–1970,
1975–1979, 1982–1987, 1989), труда (1962–1970), персонала и ФРЗ (1986–
1987, 1989), експлоатацията на автомобилния транспорт (1972–1995), трудовите злополуки (1975–1995).
Встъпителен баланс (1962); финансови планове (1962–1980, 1986–
1990); годишни счетоводни отчети (1963–1990, 1996–1998); баланси и отчети за приходите и разходите, персонала и средствата за работна заплата
(1991–1995).
Щатни разписания (1965–1997).
Протоколи от заседания на ТИС (1972–1973, 1978–1985); внедрени рационализаторски предложения (1976–1985); годишни статистически отчети
за изобретенията и рационализациите (1975–1978, 1982–1985).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1973–1979,
1985–1986) и събрания на профорганизацията (1964–1975, 1989–1990), заседания на профкомитета (1964–1975, 1989–1990) и комисията по социално
партньорство (1996–1997).
Колективни трудови договори (1970–1980, 1986–1991, 1993–1994,
1996–1999).
ІV. 8. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РОДОПА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 502, 6 описа, 172 а.е., 1.51 л.м., 1952–2000 г.
Създадено е на 1 апр. 1952 г. с предмет на дейност: изкупуване и преработка на месо и производство на колбаси. През 1971 г. прераства в Месокомбинат
„Родопа“. С решения на Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г. се регистрират преобразуването на месокомбината в ДФ „Родопа – Велико Търново“ и на
фирмата в ЕООД, а от 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г. дружеството е обявено в
несъстоятелност, прекратява дейността си и е назначен временен синдик.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Родопа – Велико Търново“ ЕООД (1991), преобразуването в ЕАД, промени в състава на Съвета на директорите, назначаване на синдик, актуалното състояние
на дружеството (1996–2000).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1967–
1973) и СС (1986–1990).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Доклади за отчитане дейността на предприятието (1985–1986, 1990).
Годишни производствени планове (1953–1985, 1988); планове по труда,
персонала и ФРЗ (1953–1986), материално-техническото снабдяване (1956–
1960), себестойността на стоковата продукция (1953–1960, 1977, 1988–1990),
изкупуване и придвижване на добитък за клане и износ (1952–1973); инженерен проект (1983).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1956–1990),
себестойността на продукцията (1958–1960, 1983–1990), труда, персонала и
ФРЗ (1965–1973, 1981–1990), изкупените животни (1965–1973, 1980–1997),
продажбите на продукция, стоки и услуги (1992–1997), експлоатацията на
автомобилния транспорт (1986–1990), трудовите злополуки (1991–1997).
Годишни: финансови планове (1958–1980), счетоводни отчети (1953–
1991, 1994–1998), баланси (1992, 1993); баланс и отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за работна заплата (1999); ревизионни актове (1992–1994, 1996–2000).
Разделителни протоколи на месокомбината с филиала в Свищов (1987) и
поделенията в Павликени, Елена и Горна Оряховица (1990–1991).
Щатни разписания (1974–1997).
Протоколи от заседания на профкомитета (1979–1980), събрания и заседания на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ с ръководството на дружеството (1994–1997).
Колективни трудови договори (1977–1982, 1986, 1988–1990, 1992–
1997).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОДОПА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1677, 2 описа, 39 а.е., 0.21 л.м., 1991–1999 г.
Създадено е като ДФ „Родопа“ съгласно Решение № 534 от 27 март 1991 г.
на МЗХП с предмет на дейност: угояване на животни за клане и износ, производство на месни произведения и разфасовано месо. С решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 29 ноем. 1991 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД. След образувано изпълнително дело от ДСК – Горна Оряховица през
1993 г. се провежда публичен търг на имуществото на дружеството. Търгът е
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спечелен от ЕТ „Айсберг“ – Елена, който изкупува 72 % от капитала на дружес
твото. С решение от 31 окт. 1996 г. на Окръжен съд – Велико Търново се прекратява дейността на дружеството и се обявява ликвидацията му. Тя приключва с
продажба на дружеството през 1999 г.

Решения и заповеди на МЗХП, Министерство на промишлеността и Окръжен съд – Велико Търново за образуване, преобразуване, назначаване на
управители и ликвидатори (1991–1996), извършване на продажба на активите на дружеството и заличаването му в търговския регистър (1999).
Експертна оценка на дълготрайните материални активи и оферта за закупуване на информационния меморандум на дружеството (1998); правен анализ на имуществото, договор за покупко-продажба и протокол за въвод във
владение на собственика (1999).
Протоколи от общо събрание на колектива за избор на УС и КС и заседание на УС (1991).
Докладна записка на управителя до министъра на земеделието и хранителната промишленост за финансовото състояние (1996); анализ на общото
състояние на дружеството (1994).
Годишни статистически отчети за изкупените животни, производството
и продажбите (1992–1996), персонала и средствата за работна заплата (1991–
1997), трудовите злополуки (1995–1996).
Разделителен протокол с ДФ „Родопа“ – Велико Търново (1991).
Годишни счетоводни отчети (1992–1997); ревизионни актове (1991–
1999).
Доклад за приключване на ликвидацията и приключителен баланс (1999).
Щатни разписания (1992, 1994–1996).
Колективен трудов договор и споразумения (1993–1995).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПАВЛИКЕНИ – 91“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1678, 1 опис, 41 а.е., 0.14 л.м., 1990–1998 г.
Създадено е през 1990 г. като Предприятие „Родопа“. През 1991 г. се преоб
разува в ДФ „Павликени – 91“ с предмет на дейност: производство и реализация
на месни произведения; разфасофка на месо и кайма; търговия с месо и месни
произведения; изкупуване на животни за клане и износ. С решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 13 февр. 1992 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД. През периода 1993–1995 г. се провалят две процедури за приватизация. В края на 1996 г. дружеството е обявено в несъстоятелност. Ликвидирано
е през 1998 г.
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Правилник за устройството и дейността (1991).
Протоколи от заседания на УС (1991).
Предложения: от фирмата до министъра на земеделието и хранителната
промишленост относно определяне членовете на УС и КС (1991); на управителя до Министерство на промишлеността по откритата процедура за приватизация на дружеството (1994).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството; договор
за покупко-продажба (1998).
Информация за състоянието и развитието на дружеството през 1992–
1994 г.
Годишни планове за производството и себестойността на продукцията
(1990). Годишни статистически отчети за: изкупените животни (1992–1994);
ресурсите и реализацията, наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали и електроенергия (1990–1994); произведената продукция
(1991–1993); опазване на околната среда (1990–1991, 1993); постъпленията
от продажби (1992–1995), средствата за работна заплата (1992–1994), промишлените отпадъци (1990–1993).
Разделителен баланс с „Родопа“ – Велико Търново и встъпителен баланс (1990); годишни счетоводни отчети (1991–1997); ликвидационен баланс
(1998); ревизионни актове (1990–1998).
Колективни трудови договори (1991–1993).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РОДОПА“ – СВИЩОВ
Ф. 956, 4 описа, 155 а.е., 1.14 л.м., 1957–2000 г.
Създадено е през 1957 г. с предмет на дейност: изкупуване и преработка на
месо и производство на колбаси. От 1971 г. до края на 1986 г. е филиал на Комбинат „Родопа“ – Велико Търново, след което става самостоятелен месокомбинат
в състава на СО „Родопа“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г.
се регистрира последователно преобразуването му в ДФ „Месокомбинат – Свищов“ и ЕООД. През 1999 г. дружеството е обявено за приватизация. През 2000 г.
79 % от капитала му са прехвърлени на „Астерия – 2000“ ООД – Враца.

Протокол от общо събрание и икономическа обосновка за образуване на
Дъщерна фирма „Родопа“ (1990).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на ДФ
„Месокомбинат – Свищов“ в ЕООД, промяна в управлението, представителството и увеличаване капитала на дружеството, прехвърляне на имуществени
дялове от държавата на „Астерия – 2000“ ООД – Враца и промяна в наименованието на дружеството (1991–2000).
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Устройствен правилник (1991).
Протоколи от заседания на Производствения комитет (1969–1974), СС
(1987–1990) и УС (1991–1992).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1999).
Юбилеен доклад „50 години от създаване на предприятието“ (1989).
Годишни производствени планове (1958–1966, 1970–1973, 1987–1990);
планове по труда (1958–1966, 1968–1974), себестойността на продукцията
(1958–1964, 1971–1974, 1987–1990) и валутните приходи (1987–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда
(1965–1974), производството (1989–1990), себестойността (1987–1990), изкупените и продадени селскостопански продукти (1994–1996), ресурсите и
реализацията (1995–1998).
Годишни: финансови планове (1959–1964, 1968–1974, 1987–1990), счетоводни отчети (1958–1996), баланси и отчети за приходите и разходите
(1997–1998); ревизионни актове (1957–1975, 1990–1997).
Щатни разписания (1960–1974, 1989–1997).
Актови книги (1960–1966), актове (1968, 1970–1974) и статистически
отчети (1987–1990) за трудовите злополуки.
Протокол и материали от събрание на профорганизацията (1973).
Колективни трудови договори (1959, 1961, 1964, 1973, 1991–1997).
МЛЕКОЦЕНТРАЛА „СЕРДИКА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1072, 7 описа, 302 а.е., 2.78 л.м., 1959–1995 г.
Създадена е през 1959 г. по силата на ПМС № 35 от 17 ян. 1959 г. като ДСП
„Млекопреработване“ с клонове в Горна Оряховица, Елена, Павликени, Свищов
и Полски Тръмбеш. Основната му дейност е изкупуване и преработка на мляко
и производство на млечни продукти. От 1961 до 1970 г. е с наименование ДСП
„Сердика“, от 1971 до 1974 г. – Млекоцентрала „Сердика“, от 1975 до 1976 г. –
„Млечна промишленост“ и от 1977 г. – Комбинат „Млечна промишленост“. В
началото на 1991 г. на база на бившите цехове на Комбинат „Млечна промишленост“ и Млекоцентрала – Полски Тръмбеш се образува ДФ „Сердика“ – Велико
Търново. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 26 ноем. 1991 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД, а с решение на съда от 1 март
1994 г. дружеството се преименува на „Лактима“ ЕООД. През 1994 г. е обявено
за приватизация.

Правилници за вътрешния ред (1971, 1977, 1982, 1987).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1959–1962, 1965–
1968), СС (1969–1985) и събрания на пълномощниците (1982–1986).
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Отчетни доклади за стопанската и производствената дейност (1969–
1970, 1978–1989).
Бизнеспрограма и анализи на показателите за развитие на дружеството
(1991–1994).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Годишни производствени планове (1959–1964, 1976–1985, 1989); планове по труда (1959–1965, 1968–1970, 1977–1980) и себестойността на продукцията (1971–1985).
Годишни статистически отчети за себестойността на продукцията
(1959–1985), сменността на производството и оборудването (1981–1985), ресурсите, разпределението и реализацията на млечни продукти (1959–1990),
персонала и ФРЗ (1959–1985).
Еднократни статистически отчети за броя на заетите специалисти с вис
ше, полувисше и средно специално образование и разпределението на персонала по категории, групи, длъжности, пол, брой на незаетите места и за броя
на работещите пенсионери в предприятието и клоновете му (1986–1988).
Годишни финансови планове (1959–1980, 1984) и счетоводни отчети
(1959–1994).
Щатни разписания (1960–1988, 1992).
Годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1965–
1968); внедрени рационализаторски предложения (1968–1969).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1979–1984),
делегатски събрания (1979–1981, 1984), заседания на профкомитета (1970,
1978–1981, 1984–1989) и синдикалните съвети на КНСБ и КТ „Подкрепа“
за актуализация на клаузи в колективния трудов договор и по проблеми на
приватизацията (1994).
Колективни трудови договори (1971–1980, 1982–1985, 1990, 1993).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„МЛЕКОЦЕНТРАЛА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1098, 2 описа, 29 а.е., 0.30 л.м., 1959–1997 г.
Създадено е с ПМС № 35 от 1959 г. с предмет на дейност: преработка на
мляко и производство на млечни продукти. През 1964 г. става цех на ДСП „Сердика“ – Велико Търново. С ПМС № 110 от 14 ноем. 1990 г. се обособява като самостоятелна ДФ „Павликени“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от
6 дек. 1991 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД, а с решение
от 10 септ. 1996 г. – в ЕАД. През същата година дружеството е приватизирано,
като държавното участие остава 30 %.

Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1996–1997).
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Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Годишни производствени планове, планове по изкупуването, труда и себестойността на продукцията (1959–1964).
Годишни статистически отчети за наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали и електроенергия (1959–1963, 1991–1996), експлоатацията на автомобилния транспорт (1959–1963, 1991–1992), трудовите
злополуки (1992–1996).
Годишни счетоводни отчети (1959–1963, 1991–1996).
Разделителен баланс с Комбинат „Млечна промишленост“ – Велико
Търново (1991).
Щатни разписания (1991–1992, 1995–1996).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1962–1964);
протоколна книга от заседания на профкомитета (1961–1971).
Колективни трудови договори (1991–1994).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЛЕКОЗАВОД – СВИЩОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1679, 1 опис, 21 а.е., 0.08 л.м., 1990–1998 г.
Създадено е на основание Решение № 248 от 10 дек. 1990 г. на МЗХП като
ДФ „Млекозавод“. През 1991 г. се преобразува в „Млекозавод – Свищов“ ЕООД с
предмет на дейност: изкупуване и преработка на мляко за производство на млечни продукти, търговска дейност в страната и чужбина. Със заповед на министъра на промишлеността от 8 апр. 1997 г. се открива процедура за приватизация.
През 1998 г. 75 % от капитала на дружеството е закупен от „Софбиолайф – БГ“
ООД – София.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване и преобразуване на дружеството (1990–1998).
Договор за продажба на дружествени дялове (1997); дружествен договор за образуване на „Софбиолайф – БГ“ ООД – Свищов (1998).
Правилник за вътрешния трудов ред (1991).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1993).
Годишни статистически отчети за: наличностите, постъпленията и разхода на суровини и материали (1994–1998), водопотреблението (1993–1997),
източниците на емисии (1994–1997), трудовите злополуки (1995–1997); електробаланси (1993–1997).
Годишни баланси и отчети за приходите и разходите (1991–1997); ревизионен акт (1994–1996).
Разделителен баланс на фирмата с Комбинат „Млечна промишленост“ –
Велико Търново (1990).
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Щатни разписания (1995–1997).
Колективни трудови договори (1995, 1996).
МАСЛОДОБИВЕН ЗАВОД „МАРЕК“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 935, 5 описа, 275 а.е., 2.52 л.м., 1935–1997 г.
Създаден е през 1947 г. като ДИП „Станке Димитров-Марек“ на базата
на национализираната маслодобивна фабрика в Полски Тръмбеш с предмет на
дейност: производство на рафинирани слънчогледови масла. През 1971 г. се преименува на Маслодобивен завод „Марек“. С Решение № 139 от 1990 г. на МЗХП
заводът се преобразува в ДФ „Прима – М 90“. С Разпореждане № 29 от 1991 г. на
МС фирмата се преобразува в ЕООД, а със Заповед № 169 на МЗХП от 1996 г. – в
ЕАД. През 1997 г. е открита процедура за касова приватизация на дружеството.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1976, 1993).
Протоколи от общи събрания (1955–1964), заседания на Стопанския комитет (1971–1975), СС (1986–1990) и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Критичен анализ на организацията на производството, труда и управлението (1968). Доклади и информации за производствената дейност (1976–
1980).
Статии за завода във вестниците „Подем“ и „Старт“ (1970).
Годишни производствени планове (1951–1989); планове по труда (1948–
1990), пласмента на продукцията (1948–1975), себестойността (1985–1986),
износа (1986–1990).
Годишни статистически отчети за реализацията на промишлената продукция, материално-техническото снабдяване, разхода на суровини и материали (1949–1976), качеството (1976–1979) и себестойността на продукцията (1986–1991), персонала и ФРЗ (1981–1991), изкупените и продадени
селскостопански продукти (1995–1996), трудовите злополуки (1993–1996).
Встъпителни инвентари и баланси на Макаронена и Маслена фабрики и
Събирателно дружество „Братя Крушеви“ – Полски Тръмбеш (1935–1952).
Годишни финансови планове (1948–1990) и счетоводни отчети (1949–
1996).
Щатни разписания (1950–1960, 1965–1974, 1976–1992, 1994–1996).
Доклади и отчети за рационализаторската дейност (1960, 1964–1975);
рационализаторски предложения (1953–1954, 1957–1962).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1956–1970, 1981–1990) и заседания на профкомитета (1981–1989).
Колективни трудови договори (1955–1975, 1979–1988, 1991–1993,
1995).
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ЗАХАРЕН КОМБИНАТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1145, 6 описа, 408 а.е., 5.14 л.м., 1944–1998 г.
От 1913 до 1948 г. съществува като Българо-чешко АД за захарна индустрия. През 1948 г. е национализирано и преименувано на Държавни захарни заводи. От 1969 г. е Захарен комбинат. Основната му дейност е производство на
захар, захарни изделия, меласов спирт и въглероден двуокис. От 1969 г. е открита
полиграфическа база за изработване на луксозен и обикновен амбалаж за захарни
изделия, целофан и алуминиево фолио. С Решение № 37 от 6 дек. 1990 г. на МЗХП
комбинатът се преобразува в ДФ „Захарни заводи“. С решения на Окръжен съд –
Велико Търново се регистрира преобразуването на фирмата през 1991 г. в ЕООД
и през 1996 г. в ЕАД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Правилници за устройството, дейността (1987) и вътрешния ред (1968,
1976, 1987, 1995).
Протоколи и материали от заседания на СС (1979–1990), Съвета на директорите (1996–1998) и общи събрания на акционерите (1997–1998).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Отчетни доклади за стопанската и производствената дейност (1954–
1961, 1969, 1973–1975, 1981–1990).
Годишни производствени планове и планове по труда (1965–1990), качеството (1981–1985) и себестойността на продукцията (1986–1990), износа
(1968), персонала и ФРЗ (1986–1988).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1986–
1988), себестойността (1981–1985), ресурсите и реализацията (1965–1985),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1968–1980), персонала и ФРЗ
(1986–1988, 1990).
Проекто-нарочен баланс на Българо-чешко АД (1947) и встъпителен баланс на Държавни захарни заводи (1948).
Годишни финансови планове (1966–1970, 1975–1989); счетоводни отчети и баланси (1948–1997); калкулации за костуемата цена на захарта (1944–
1950).
Щатни разписания (1955–1957, 1961–1962, 1965–1966, 1970–1993,
1996–1997).
Книга за регистриране на актове за трудови злополуки (1967–1970); анализи за заболеваемостта и травматизма (1986–1988); статистически отчети за
трудовите злополуки (1981–1985).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1955–1962); внедрени рационализаторски предложения (1965–1985); годишни статистически отчети
за изобретенията и рационализациите (1965–1985).
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Протоколи и материали от събрания на профсъюзната организация
(1954, 1958, 1962–1964, 1968–1987) и заседания на профкомитета (1986–
1991).
Колективни трудови договори (1981–1984, 1986, 1991, 1993, 1995, 1997).
ФАБРИКА ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1378, 4 описа, 198 а.е., 1.16 л.м., 1972–2000 г.
Създадена е през 1972 г. с ПМС № 29 от 27 септ. 1972 г. на базата на съществуващите цехове за газирани напитки в градовете Велико Търново, Горна
Оряховица, Габрово и Трявна с предмет на дейност: производство на безалкохолни напитки. С Решение № 133 от 1988 г. на ИК на ОбНС – Велико Търново се
преименува на Завод за безалкохолни напитки „Янтра“. През 1991 г. с решение
на ЦКС заводът се трансформира в ТПК „Янтра“ с предмет на дейност: производство и търговия с безалкохолни напитки и минерални води. С решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 1993 г. се преименува на Производителна кооперация „Янтра“. През 1995 г. се включва в новообразуваното „Агрима – Янтра“
АД. През 1997 г. прекратява дейността си и е обявена в ликвидация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на ТПК
„Янтра“, промяна в наименованието и състава на УС и КС, прекратяване на
дейността (1991–1997).
Устав на кооперацията (1993).
Правилници за устройството, дейността (1975) и вътрешния трудов ред
(1982).
Протоколи от общи събрания (1986–1989, 1991–1998), годишни събрания на кооперацията (1992–1997), събрания на пълномощниците (1986–
1989), заседания на СС и УС (1973–1997).
Доклади, информации и анализи за производствената дейност (1972–
1980, 1986–1989); юбилеен доклад по случай 10 години от създаване на фаб
риката (1982).
Годишни производствени планове и планове по труда (1972–1990), се
бестойността (1987–1989) и качеството на продукцията (1972–1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, качеството
на продукцията, стоковите фондове и услуги на населението, персонала и
ФРЗ (1972–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории, групи длъжности, пол и местоживеене (1986–1989), броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1986, 1988).
Годишни финансови планове (1972–1980, 1984–1988) и счетоводни отчети (1972–1990, 1992–2000).
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Заключение от технико-икономическа експертиза за оценка на дългот
райни и други материални активи на кооперацията и опис на внесеното от
нея имущество в капитала на „Агрима – Янтра“ АД – Велико Търново (1995).
Щатни разписания (1975–1991).
Протоколи от заседания на ТИС (1980, 1982).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1974–1990).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „ПАНАЙОТ ЦВИКЕВ“ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 1042, 6 описа, 252 а.е., 2.00 л.м., 1953–1999 г.
Създадена е през 1953 г. на базата на три предприятия: Фабрика „Янтра“ –
Горна Оряховица, Фабрика „Балкан“ – Трявна и плодосушилнята към РКС – Горна Оряховица с предмет на дейност: производство на стерилизирани зеленчукови
и плодови консерви, сушени зеленчуци, млян червен пипер и пулпове. През 1976 г.
прераства в Консервен завод, звено на Комбинат „Булгарплод“ – Велико Търново.
Със Заповед № 188 от 1990 г. на Министерство на икономиката и планирането
заводът се преобразува в ДФ „Камъка“ и се отделя от комбината, а с решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г. се регистрира създаването на ЕООД.
През 1996 г. дружеството е в процедура на приватизация. След проведените
тръжни сесии през 1997 и 1998 г. Окръжен съд – Велико Търново с решение от 29
май 1998 г. обявява неплатежоспособността на дружеството и открива производство по несъстоятелност.

Акт за държавна собственост на предприятието (1968).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „Камъка“ и преобразуването ѝ в ЕООД, промяна в капитала и управлението на
дружеството и обявяване в несъстоятелност (1990–1998).
Устройствен правилник (1991); правилник за вътрешния ред (1990).
Протоколи от общи събрания (1985–1990), заседания на Стопанския
комитет (1957–1966, 1968–1974), СС (1983, 1987, 1989, 1991), делегатски
събрания (1972–1974), съвместни заседания на СС, партийното и профсъюзното ръководства (1989–1991).
Анализи на правното състояние на имуществото на дружеството (1995,
1997).
Отчетни доклади за стопанската и производствената дейност (1954–
1965, 1978–1980, 1984–1989).
Юбилеен доклад по случай 30 години от създаване на предприятието
(1983).
Бизнеспрограма за развитие на дружеството (1995–1998).
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Годишни производствени планове (1956–1990); планове по труда (1953–
1965, 1967–1972, 1975–1990), себестойността на продукцията (1958–1970,
1975–1990), износа и изкупуването на плодове и зеленчуци (1981–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1967–1990,
1992, 1994), персонала и ФРЗ (1967–1992, 1994–1995), себестойността
(1967–1981, 1984–1990), качеството на продукцията (1980–1989), производството (1991, 1995–1997), реализацията на плодови и зеленчукови консерви за износ (1983–1990); месечни статистически отчети за постъпленията от
продажби (1994–1999).
Годишни: финансови планове (1958–1966, 1972–1980, 1985, 1987), счетоводни отчети (1957–1966, 1970–1998), баланси (1993–1995); ревизионни
актове (1984–1992, 1994–1998).
Разделителен баланс с ДФ „Север“ – Велико Търново (1991).
Щатни разписания (1967–1992, 1995–1998).
Протоколи от заседания на ТИС (1980–1990); внедрени рационализаторски предложения (1981–1990).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1967–1981,
1991–1996) и заседания на профкомитета (1963–1966, 1985–1990).
Колективни трудови договори (1971–1974, 1978–1980, 1983–1986,
1994–1996).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „ТРУД“ – ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1262, 5 описа, 216 а.е., 1.55 л.м., 1954–2001 г.
Създадена е с ПМС № 545 от 25 авг. 1953 г. на базата на национализираната консервна фабрика „Звезда“ – Дебелец с основна дейност: производство
на плодови и зеленчукови консерви. В края на 1976 г. е пуснат в експлоатация
единственият в страната цех за производство на яйчен прах. На 15 ноем. 1991 г.
фабриката се преобразува в Междукооперативно предприятие „Труд“ – Дебелец, създадено доброволно от потребителните кооперации в градовете Свищов,
Полски Тръмбеш, Килифарево, Елена и Златарица, което членува в Кооперативен
съюз – Велико Търново. След прехвърляне на дружествени дялове от Кооперативния съюз на „Саново фуудс“ А/С – Одензе, Дания през 1996 г. предприятието преустановява производствената си дейност. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 19 окт. 2001 г. е обявено в ликвидация.

Учредителен протокол, устройствен правилник и устав на Междукооперативно предприятие „Труд“ (1991).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация, пререгистрация и обявяване в ликвидация на предприятието (1991–1996, 2000–2001).
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Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1954–1958, 1963–
1969), СС (1970–1977, 1980–1990) и УС (1992–1995).
Годишни отчетни доклади (1963, 1971–1989).
Годишни производствени планове (1954–1975, 1981–1990); планове
по труда (1954, 1957–1988), себестойността (1955–1967, 1970–1975, 1983–
1985) и качеството на продукцията (1960–1961, 1965, 1974–1975).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1959–
1996), себестойността (1960–1962, 1970–1985), качеството (1977, 1980–
1990) и реализацията на продукция (1957, 1960–1975, 1980–1990), изкупуването (1968–1975), продажбите и наличните стоки в търговската мрежа
(1981–1991, 1994–1996), персонала и ФРЗ (1975, 1980, 1990–1996).
Годишни финансови планове (1966–1968, 1973–1986) и счетоводни отчети (1962–2001).
Щатни разписания (1954, 1960–1996).
Протоколи от събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1955–1974, 1981–1990).
Колективни трудови договори (1955–1986, 1991–1994).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „ДОМАТ“ – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 1018, 6 описа, 227 а.е., 1.47 л.м., 1951–1997 г.
Създадена е през 1936 г. за преработване на зеленчуци от градинарското
дружество в селото. От 1942 г. се експлоатира от Кооперация „Трудолюбие“,
която през 1947 г. се обединява с потребителната кооперация в селото. През
1951 г. предприятието става държавно под наименование Консервна фабрика
„Домат“ с предмет на дейност: изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци
за износ и вътрешния пазар. От 1976 г. прераства в Консервен завод „Домат“,
звено на Комбинат „Булгарплод“ – Велико Търново. През 1990 г. се преобразува
в ДФ „Домат“ и се отделя от комбината, а с Разпореждане № 29 от 1991 г. на
МС фирмата се преобразува в ЕООД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на ДФ
„Домат“ в ЕООД, промени в уставния фонд, обстоятелствата по регистрация
и управление (1991–1997).
Протокол от общо събрание на съдружниците и дружествен договор за
прехвърляне на акции между МЗХП и Банка „Хеброс“ АД – Пловдив (1997).
Правилник за устройството и вътрешния ред (1986).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1951–
1964).
Отчетни доклади за стопанската дейност (1974, 1976, 1979, 1988–1989).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
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Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността на
продукцията (1952–1990), материално-техническото снабдяване (1955–1964,
1971–1974), изкупуването (1967–1980), износа (1977–1990) и реализацията
на продукцията (1971–1972).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция и ФРЗ
(1965–1990), труда (1965–1980), износа и вътрешния пазар (1952–1964), себестойността на продукцията (1972–1975, 1977–1990), основното оборудване (1972–1977, 1979–1980), изкупуването и реализацията (1971–1980), трудовите злополуки (1976–1980, 1990–1997).
Годишни финансови планове (1959–1989) и счетоводни отчети (1952–
1995); баланси и отчети за приходите и разходите (1996–1997); ревизионни
актове (1952–1970, 1995–1997).
Разделителен протокол на фирмата с ДФ „Север“ – Велико Търново
(1991).
Щатни разписания (1952–1957, 1971–1988, 1992–1997).
Годишни отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1958–
1964).
Колективни трудови договори (1960, 1971, 1981–1988, 1991–1997).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „ТОТЮ САРАЛИЕВ“ – КИЛИФАРЕВО
Ф. 997, 2 описа, 73 а.е., 0.60 л.м., 1925–1974 г.
Създадена е през 1925 г. като Първа българска кооперативна консервна фаб
рика „Св. Трифон“. През 1956 г. е преименувана на Консервна фабрика „Тотю
Саралиев“ с предмет на дейност: производство на зеленчукови, плодови и месни
консерви за вътрешния пазар и износ. През 1974 г. преминава към РПК – Килифарево и губи юридическата си самостоятелност.

Устав (1925).
Правилници за вътрешния ред (1925–1956, 1967).
Протоколни книги от заседания на УС и КС (1934–1948); протоколи и
материали от заседания на Дирекционния съвет (1965–1974).
Годишни производствени планове (1947–1963); планове по труда (1951–
1971), себестойността на продукцията (1951–1970), строителството (1957–
1958), износа (1968–1974) и ремонта на машини и съоръжения (1969).
Годишни статистически отчети за обема, качеството и реализацията на
продукцията (1944–1971), труда, персонала и ФРЗ (1951–1972), изкупените
количества зеленчуци и плодове (1967, 1969–1971).
Годишни финансови планове (1951–1974) и счетоводни отчети (1949,
1951–1973).
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Книги за членовете и внесения дялов капитал (1926–1947).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата
(1967–1973); щатни разписания (1948–1965, 1967–1970).
Отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1954–1972).
Колективни трудови договори (1955–1972).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БУЛГАРПЛОД“ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 337, 8 описа, 246 а.е., 2.19 л.м., 1947–2003 г.
Създадено е през 1947 г. като ДИП „Мизия“ на базата на национализираното консервно предприятие „Фаплод“. През 1967 г. се преименува на ДСП
„Булгарплод“. От 1970 г. е Консервна фабрика „Мизия“ с предмет на дейност:
преработка на зеленчуци и плодове, производство на консерви, доматено пюре,
мармалад, пулпове, туршии, гроздов мед. През 1976 г. преминава към Комбинат
„Булгарплод“ – Велико Търново като Консервен завод „Мизия“. Със Заповед
№ РД-18-2076 от 1994 г. на Министерство на търговията се образува самостоятелно дружество „Мизия – КЗ“ ЕООД. През 1999 г. 60 % от капитала се
закупува от Работническо-мениджърско дружество „Хранинвест“ ООД – Полски Тръмбеш и се вписва ново наименование „Мизия – КЗ“ ООД. Поради трайни
финансови затруднения на дружеството през 2001 г. с решение на Окръжен съд –
Велико Търново се заличава съдружникът „Хранинвест“ ООД – Полски Тръмбеш
и за едноличен собственик на капитала се вписва държавата. С решение на същия
съд от 18 окт. 2002 г. дружеството е обявено в несъстоятелност и прекратява
дейността си.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за пререгистрация на „Мизия – КЗ“ ЕООД в ООД, откриване производство по несъстоятелност и удостоверение за актуално състояние (1998–2003).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1953–1971, 1994).
Протоколи и материали от отчетни събрания (1982–1988), заседания на
Дирекционния съвет (1954–1966) и УС (1950–1980).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996);
договор за приватизационна продажба (1999).
Годишни планове по труда (1959–1980) и себестойността на продукцията (1984, 1986–1990).
Годишни статистически отчети за качеството на продукцията (1966–
1980), източниците на емисии, изкупените растителни продукти (1999–2000),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1959–1967, 1981–1990).
Годишни финансови планове (1950–1980); счетоводни отчети (1950–
1980, 1982–2002); ревизионни актове (1958–1968, 1994–1999, 2001–2003).
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Разделителен протокол на завода със „Север“ ЕООД – Велико Търново
(1994).
Протоколи и инвентаризационни описи по национализирането на „Фап
лод“ (1947–1948).
Инвентарна книга (1947–1953).
Щатни разписания (1981–1985, 1991–2001).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1962–1974, 1981–1989);
годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1966–1980).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1982–1986) и заседания на профкомитета (1971–1979).
Колективен трудов договор (1997).
КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ „РЕПУБЛИКА“ – СВИЩОВ
Ф. 1266, 5 описа, 239 а.е., 2,09 л.м., 1954–1997 г.
Създаден е на базата на национализираната фабрика „Кабо“ през 1947 г.
като ДИП „Република“ с предмет на дейност: производство на зеленчукови, плодови и месни консерви за вътрешния пазар и износ. През 1955 г. прераства в Консервен комбинат, от 1966 г. се обединява с предприятие „Булгарплод“ и получава
наименованието „Булгарплод – Република“. От 1971 г. отново е Консервен комбинат, а от 1977 г. е Консервен завод. През 1991 г. се преобразува в „Република
консерв“ ЕООД. Приватизирано е през 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружес
твото, промяна в управлението и увеличаване на капитала (1991–1997).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1965–1967, 1988).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1967–1970), Стопанс
кия комитет (1971–1976), СС (1987–1990).
Годишни доклади за стопанската дейност (1972–1975, 1983–1985).
Юбилеен доклад „50 години от създаване на Консервен завод „Република“ (1988).
Годишни производствени планове, планове по труда и ФРЗ, себестойността на промишлената продукция, стокооборота в търговията на дребно,
износа на зеленчуци (1966–1985).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, себестойността на
продукцията, стокооборота на дребно в търговската мрежа, изкупуването и
реализацията на плодове и зеленчуци (1975–1990), труда (1957–1975), качеството на продукцията, износа (1981–1996), експлоатацията на автомобилния транспорт (1986–1996).

197

Архивни справочници

Годишни счетоводни отчети (1954–1990); годишни баланси и отчети за
приходите и разходите и средствата за работна заплата (1991–1997); реви
зионен акт (1995–1997).
Щатни разписания (1965–1975, 1982–1997).
Годишни информации за състоянието на охраната на труда и анализи на
трудовите злополуки (1981–1990); статистически отчети за трудовите злополуки (1973–1975, 1981–1996).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1973, 1976–
1990) и заседания на профкомитета (1974–1980).
Колективни трудови договори (1975–1996).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЛОДОВИ СОКОВЕ
КЪМ АПК „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1218, 2 описа, 94 а.е., 0.54 л.м., 1968–1997 г.
Изградено е през 1967 г. като Държавно междукооперативно предприятие
с участието на ДСП „Булгарплод“, ОТКЗС в Павликени, Бяла черква, Михалци и
Дъскот и ОКС – Велико Търново с предмет на дейност: производство на плодови сокове (1967–1990), изкупуване, преработка и търговия със селскостопански
произведения (1991–1997). През 1975 г. преминава на пряко подчинение на АПК
„Росица“ – Павликени като Предприятие за плодови сокове. С решение на Министерство на земеделието от 1991 г. се преобразува в ЕТД с държавно имущество
„Плодови сокове“, от 1994 г. е ЕООД. През 1996 г. се открива производство по
несъстоятелност на дружеството, назначен е синдик и е наложена обща възбрана върху недвижимото имущество, а през 1997 г. с договор за покупко-продажба
100 % от дяловете стават собственост на „Балканплодекспорт“ ООД – Павликени.

Правилник за вътрешния ред (1973).
Структурна схема на управление (1987).
Протоколни книги от заседания на Стопанския комитет (1971–1974).
Годишни отчетни доклади за производствената дейност (1975–1988).
Правен статут, доклад на временния синдик и план за оздравяване на
предприятието (1996); доклади на „Исакомплект“ ООД за оценка на предприятието (1996–1997); решение на Окръжен съд – Велико Търново за промяна
на собствеността (1997).
Програми и годишни планове за производствената дейност, качеството
на продукцията и по труда (1977–1995); инженерни проекти (1980).
Годишни статистически отчети за: ресурсите, реализацията и разпределението (1979–1981, 1986–1989, 1991), производителността на труда
(1991–1996), персонала и ФРЗ (1987–1996), наличните и изразходваните
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стоки, постъпленията и продажбите в столовете и магазините (1984–1988,
1994–1995).
Еднократни статистически отчети за образователната и възрастовата
структура и разпределението на персонала по категории, групи длъжности и
др. (1989–1993).
Годишни финансово-производствени планове (1968–1974, 1982–1987) и
счетоводни отчети (1968–1974, 1982–1997); ревизионни актове (1971–1974,
1995–1997).
Приемо-предавателен протокол за предаване на наличното имущество
на новия управител (1996).
Заповеди, протоколи и описи от извършена инвентаризация във връзка с
консервацията на предприятието (1996–1997).
Щатни разписания (1971–1991).
Протоколи от заседания на профкомитета и събрания на синдикалната
организация (1982–1993).
Колективни трудови договори (1991–1992).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВИНПРОМ“ –
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 941, 2 описа, 95 а.е., 1.00 л.м., 1947–1997 г.
Създадено е в края на 1947 г. като клон на Държавен спиртен монопол с
производствени складове във Велико Търново и селата Драгижево, Самоводене,
Килифарево, Ресен, Дичин и Русаля с предмет на дейност: изкупуване на грозде
и производство на спиртни напитки. През 1951 г. се преименува на ДСП „Винпром“ – клон Велико Търново. От 30 юни 1959 г. преминава като цех към ДСП
„Винпром“ – Лясковец. С ПМС № 176 от 1991 г. се образува „Винпром“ ЕООД –
Велико Търново, а през 1996 г. дружеството се преобразува в ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.

Заповеди на МЗХП и решения на Окръжен съд – Велико Търново за
създаване и преобразуване на дружеството (1991–1997).
Окръжни от Държавен спиртен монопол по дейността (1947–1954).
Устав (1996).
Правилник за вътрешния ред (1993).
Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1996–1997).
Доклад за впечатленията от посещението на германски специалисти в
български винарски области (1955).
Лицензи за производство (1994); свидетелства за търговска марка
(1994–1995).
Годишни счетоводни отчети (1992–1997).
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Годишни баланси и финансови отчети-извлечения на винарски предприятия в окръга (1951–1957).
Разделителен протокол на активите и пасивите между ДФ „Винпром“ –
Лясковец и „Винпром“ ЕООД – Велико Търново (1991).
Щатни разписания (1992–1996); колективни трудови договори (1994–
1996).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1992–1996).
ДЪРЖАВЕН ВИНАРСКИ ЗАВОД – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 649, 8 описа, 372 а.е., 3.49 л.м., 1948–2003 г.
Създаден е през 1948 г. като клон на Държавен спиртен монопол. През 1951 г.
се преименува на ДСП „Винпром“ – клон Лясковец, а през 1962 г. – на Държавен винарски завод с предмет на дейност: преработка на грозде и производство
на трапезни вина, ликьори, ракии и винен дестилат. С Разпореждане № 146 от
1976 г. на МС на базата на съществуващите винзаводи в Лясковец, Павликени и
Свищов се създава ново поделение на ДСО „Винпром“ под наименование Комбинат „Винпром“ – Лясковец, което през 1979 г. се преименува на ЛВК. През 1990 г.
се регистрира ДФ „Винпром – Лясковец“ с предмет на дейност: изкупуване на
грозде и плодове за промишлена преработка, производство на вина, ракии и други
напитки и продукти на винарската промишленост. С решения на Окръжен съд –
Велико Търново от 1993 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕАД.
През 1997 г. е открита процедура за приватизация на дружеството, като 78 %
от капитала е закупен от „Винпром Лясковец 1934“ АД – Лясковец.

Заповед на ЦС на НАПС за образуване и структура на ЛВК – Лясковец
(1979).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на „Винпром“ АД (1997); удостоверение за актуално състояние (1999).
Устави (1993, 1997).
Правилник за вътрешния ред (1972).
Заповедни книги (1948–1951, 1953–1958).
Протоколи от събрания на пълномощниците (1981–1985), заседания на
Стопанския комитет (1969–1974, 1976, 1978–1980), СС (1981–1990) и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Протокол от общо събрание на акционерите за преобразуване на дружеството в АД (1997); договори за продажба на акции от „Винпром“ ЕАД на
„Винпром Лясковец 1934“ АД (1997–1999).
Отчетен доклад по случай 50-годишния юбилей на предприятието (1985);
история на комплекса (1984).
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Албуми: „50 години Винзавод – Лясковец“ (1985), „Лясковец“ (1989);
групови снимки от проведени чествания на събития в предприятието (1981–
1985).
Брошури, диплянки, листовки, постери и календари с произвежданите
напитки (1964–2003).
Доклади, отчети, информации, оценки и анализи за стопанската дейност
(1972–1984).
Годишни производствени планове (1951–1952, 1956–1979, 1981–1985,
1989–1990); планове по труда, персонала и ФРЗ (1951–1958, 1965–1985),
стокооборота (1955–1958), себестойността на продукцията (1958–1964,
1981–1985), износа (1986–1990) и селскостопанската дейност (1981–1989).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1961–1979,
1981–1989), себестойността (1959–1963, 1981–1989) и качеството на продукцията (1981–1986, 1988–1990), труда и трудовите норми (1960–1970), производството на селскостопански култури и посевните площи (1981–1985).
Баланс и встъпителен инвентар (1948).
Годишни финансови планове (1953–1955, 1965–1980, 1986–1990), баланси и счетоводни отчети (1951–2000); отчети за приходите и разходите,
заетите лица и средствата за работна заплата, одиторски доклади (1997,
1999–2000).
Щатни разписания (1965–1998).
Протоколи от заседания на ТИС (1973–1985); внедрени рационализаторски предложения (1953–1956, 1968–1985); годишни статистически отчети
за рационализаторската и изобретателската дейност (1973–1985).
Годишни информации за състоянието на охраната на труда и травматизма (1986–1990); анализи за заболеваемостта с временна нетрудоспособност (1972–1980); статистически отчети за трудовите злополуки (1979–1990,
1992–1998).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1971–1986)
и заседания на профкомитета (1965–1966, 1968–1969); история на профорганизацията (1984).
Колективни трудови договори (1971–1979, 1981–1983, 1993, 1997).
ДЪРЖАВЕН ВИНАРСКИ ЗАВОД – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 632, 4 описа, 127 а.е., 1.08 л.м., 1948–1997 г.
Създаден е през 1948 г. на база на национализираните частни складове и
изби на територията на Павликенска околия като клон на Държавен спиртен
монопол. През 1951 г. се преименува на ДСП „Винпром“ – клон Павликени, а през
1964 г. – на Държавен винарски завод. Основната му дейност е преработка на
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грозде и производство на трапезни вина, ликьори, ракии и винен дестилат. От
1 ян. 1977 г. става клон на Комбинат „Винпром“ – Лясковец. През 1990 г. се регистрира ДФ „Винпром – Павликени“ с предмет на дейност: изкупуване на грозде
и плодове за промишлена преработка, производство на вина, ракии и други напитки и продукти на винарската промишленост. През 1992 г. фирмата се преобразува в „Росина – ПР“ ЕООД, а през 1996 г. – в ЕАД. Със Заповед № 58 от 1995 г.
на МЗХП е открита процедура за приватизация на дружеството. На 17 септ.
1996 г. е проведен търг за продажба на 57 % от акциите, спечелен от Лозаровинарска кооперация „Гъмза“ – Сухиндол. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 10 ян. 1997 г. дружеството е регистрирано с наименование „Ловико – Росина“ АД – Павликени.

Заповеди на МЗХП и решения на Окръжен съд – Велико Търново за
регистриране, преобразуване и приватизация на дружеството (1990–1997).
Договори за продажба на акциите от „Росина – ПР“ ЕАД на Лозаро-винарска кооперация „Гъмза“ – Сухиндол (1996–1997); приемо-предавателен
протокол за въвод във владение (1996).
Устав (1996).
Правилници за устройството (1991) и вътрешния ред (1968, 1993).
Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1996), протокол от
общо събрание на акционерите за промяна в наименованието и изменения и
допълнения в устава (1996).
Годишни отчетни доклади (1965–1967, 1969, 1972).
Лицензи за производство (1994).
Годишни планове по труда и ФРЗ, производството и изкупуването (1965–
1976), механизацията и автоматизацията на производството (1971–1975).
Информации, доклади и анализи за състоянието на лозарството в района
и окръга (1971–1975).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1965–1967,
1970–1975), качеството на продукцията (1972–1973), труда (1958–1964),
персонала и ФРЗ (1973–1974), реализацията на продукцията (1965–1967),
опазване и възстановяване на околната среда (1992–1993, 1995–1996).
Годишни: финансови планове (1965–1975), счетоводни отчети (1955–
1967, 1991–1996), баланси (1968–1976).
Инвентарни книги (1948–1951); книга за бивши собственици (1951–
1953).
Разделителен баланс и протокол между ДФ „Винпром – Лясковец“ и ДФ
„Винпром – Павликени“ за разделяне на активите и пасивите по баланса на
ЛВК – Лясковец (1991).
Щатни разписания (1965–1976).
Рационализаторски предложения (1956–1964).
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Книга за регистриране на трудовите злополуки (1971–1977); статистически отчети за трудовите злополуки (1965–1967).
Протоколна книга от заседания на профкомитета (1966–1973); годишни доклади за дейността на профорганизацията (1968–1973); споразумения
между работодателя и председателите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за определяне на работните заплати (1992–1995).
Колективни трудови договори (1968–1974, 1996).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ВИНПРОМ“ –
КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1135, 3 описа, 94 а.е., 1.05 л.м., 1952–1997 г.
Създадено е през 1948 г. като клон на Държавен спиртен монопол с предмет
на дейност: изкупуване на грозде и производство на спиртни напитки. От 1951 г.
е ДСП „Винпром“ – клон Свищов, от 1972 г. е ДСО „Винпром“ – клон Свищов,
а от 1977 г. се включва в състава на ЛВК – Лясковец. През 1991 г. се отделя от
комплекса и се обособява като самостоятелно дружество под наименованието „Винпром – Свищов“ ЕООД. След извършената работническо-мениджърска
приватизация на дружеството през 1997 г. с решение на Окръжен съд – Велико
Търново е регистрирано преобразуването му в АД.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване и увеличаване капитала на дружеството (1991–1997).
Приемо-предавателен протокол за въвод във владение на новия собственик (1997).
Правилник за вътрешния трудов ред (1968).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1963–1976).
Отчетни доклади за стопанската и производствената дейност (1959–
1967).
Анализ за правното състояние на имуществото (1996).
Лицензни свидетелства за производство (1994–1997).
Годишни производствени планове (1959–1967); планове за изкупуването (1968–1975), реализацията на продукцията (1968–1969), стокооборота
(1968–1971), труда (1968–1970, 1972–1975).
Годишни статистически отчети по труда (1957–1967), износа и вътрешния пазар (1960–1965), произведената продукция (1968–1975), качеството на
продукцията (1973–1975), експлоатацията на автотранспорта (1966–1974).
Годишни финансови планове (1968–1976) и счетоводни отчети (1952–
1976, 1992–1996); приключителен баланс към 7 март 1997 г.
Разделителен протокол с ДФ „Винпром“ – Лясковец (1991).
Щатни разписания (1968–1976, 1996).
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Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1959–1967).
Колективни трудови договори (1968–1976, 1994–1996).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВИНПРОМ“ –
СУХИНДОЛ
Ф. 1074, 4 описа, 127 а.е., 1.60 л.м., 1948–1975 г.
Създадено е през 1948 г. като клон на Държавния спиртен монопол с предмет на дейност: изкупуване на грозде и производство на спиртни напитки. През
1951 г. се преименува на ДСП „Винпром“ – клон Сухиндол. От 1964 г. става филиал на ДСО „Винпром“. През 1976 г. предприятието се обединява с ТКЗС „Септември“ – Сухиндол в ЛВК – Сухиндол.

Правилници за вътрешния ред (1953–1964, 1969).
Протоколи от заседания на Производствения комитет (1964–1968) и СС
(1969–1972). Доклади и информации за производствената дейност (1949–
1964, 1969).
Годишни производствени планове и отчети (1956–1972); планове по труда и ФРЗ (1951–1974), материално-техническото снабдяване (1953–1972),
изкупуването и пласмента на продукцията (1950–1968).
Годишни статистически отчети за дейността на предприятието (1969–
1972, 1975); технологични инструкции (1954–1964).
Годишни финансови планове (1951–1975) и счетоводни отчети (1948,
1950–1975).
Протоколи и описи от национализацията на инвентара на винарските
фирми в Сухиндол (1948–1951).
Щатни разписания (1953–1975).
Протоколи от заседания на ТИС (1973–1975).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1968–1974).
ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ КОМПЛЕКС – СУХИНДОЛ
Ф. 1402, 2 описа, 117 а.е., 0.64 л.м., 1976–1990 г.
Създаден е със Заповед № 89 от 1 апр. 1976 г. на МЗХП на базата на ДП
„Винпром“ – Сухиндол и ОТКЗС „Септември“ – Сухиндол с предмет на дейност:
създаване на нови промишлени лозя за пълна механизирана обработка като суровинна база за винопроизводството, а в промишлеността – производство на
бутилирани стабилизирани вина за износ по първо и второ направление.

Заповед на МЗХП за образуване на комплекса (1976).
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Структурна схема на управление (1985, 1987–1988).
Правилник за устройството и дейността (1977).
Годишни отчетни доклади за дейността (1976–1988).
Годишни производствени планове (1976–1989); планове за себестойността на продукцията (1981, 1985–1988), труда, персонала и ФРЗ (1981–
1989).
Годишни производствено-стопански планове (1976–1988) и отчети
(1976–1980, 1986–1987).
Годишни статистически отчети за себестойността на продукцията
(1977–1980, 1982–1986, 1988–1989), промишлената продукция (1976–1980),
качеството на продукцията (1976–1980), труда (1978–1989), персонала и ФРЗ
(1976–1980, 1986–1987), технико-икономическите резултати от внедрените
научно-технически постижения в промишленото производство (1977–1979),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1976–1978), трудовите злополуки (1977–1980).
Годишни: финансови планове (1976–1986, 1988–1989); баланси (1980,
1990); счетоводни отчети (1976–1989).
Щатни разписания (1976–1981, 1983–1990).
Протокол и материали от отчетно-изборна конференция на профорганизацията (1985–1986) и заседания на профкомитета (1986–1988); отчетни
доклади за дейността на профорганизацията (1977–1980).
ПИВОВАРЕН ЗАВОД „БАЛКАН“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 932, 7 описа, 423 а.е., 3.32 л.м., 1949–1996 г.
През 1892 г. във Велико Търново е основана частна фабрика за производство
на бира от Търговско дружество „Братя х. Славчеви“. През 1947 г. фабриката
е национализирана и преименувана на Пивоварна фабрика „Балкан“. От 1966 г. е
Пивоварен завод „Балкан“ с предмет на дейност: производство на различни видове пиво и безалкохолни напитки. С Решение № 167 от 1990 г. на МЗХП заводът
се преобразува в ДФ „Великотърновско пиво“ с основна дейност: производство
на малц и пиво. С ПМС № 176 от 1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД, а през
1996 г. става ЕАД. Дружеството е приватизирано в началото на 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „Великотърновско пиво“, преобразуването ѝ в ЕООД и ЕАД (1990–1996).
Правилник за вътрешния ред (1967).
Протоколи и материали от общи събрания (1981–1988), събрания на пълномощниците (1988–1989) и заседания на Стопанския комитет (1969–1989).
Анализ на правното състояние на имуществото (1995).
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Юбилеен доклад, юбилейно издание, юбилеен лист и снимки, посветени
на 90-годишнината от основаването на завода (1982).
Годишни планове за промишлената продукция (1966–1970, 1976–1980),
труда (1966–1970), себестойността на продукцията (1956–1964, 1969–1970,
1976–1980), реализацията на пиво (1976–1980); годишни отчети за себестойността на продукцията (1949–1964, 1969–1970, 1981, 1985).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, себестойността на продукцията и труда (1971–1990), персонала и ФРЗ (1974–1975,
1981–1990), качеството на продукцията, експлоатацията на автомобилния
транспорт (1981–1985), разхода на суровини, материали и енергия (1986,
1988–1989, 1992–1996).
Протоколи и приложения за предаване цеховете за безалкохолни напитки на ДСО „Безалкохолни напитки и минерални води“ (1972).
Годишни финансови планове (1949–1970, 1987–1989) и счетоводни отчети (1949–1963, 1967–1990, 1994–1996).
Щатни разписания (1966–1996).
Лабораторни дневници за анализ на ечемик (1976–1992), малц (1971–
1978), филтровано и бутилково пиво (1974–1986), анализ и контрол на концентрацията на натриева основа (1985–1990), контрол на филтровано пиво
(1988–1991).
Доклад за усъвършенстване на технологичните процеси (1973–1975);
инженерни проекти (1978, 1981–1982); технико-икономически паспорт на
завода (1985).
Годишни отчети за рационализаторската дейност (1980–1985) и научнотехническите мероприятия (1983–1985); внедрени рационализаторски предложения (1981–1985).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1971–1976) и заседания на заводския профкомитет (1967–1969, 1971–
1975, 1981–1989); доклади и информации за дейността на профорганизацията (1968–1970, 1980–1984).
Договори за социалистическо съревнование между колективите на заводите в Шумен, Велико Търново и Бургас (1978–1980).
Колективни трудови договори (1967–1975, 1991–1995).
КОМБИНАТ ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ „ТРИФОН САРАЛИЕВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1102, 4 описа, 345 а.е., 3.42 л.м., 1957–1991 г.
Създаден е през 1957 г. като ДИП „Трифон Саралиев“ на базата на Обединени държавни мелници – Велико Търново с предмет на дейност: изкупуване

206

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

и преработка на зърно и производство на зърнени храни. През 1960 г. към него
преминава Околийско мелнично предприятие – Велико Търново. От 1971 г. е Комбинат за зърнени храни. През 1976 г. става Зърнено-фуражен комбинат, като в
структурата му влизат фуражни и маслодобивни заводи, мелнични и производствени цехове от целия Великотърновски окръг. По силата на ПМС № 176 от
1991 г. и в изпълнение на Заповед № 918 от 30 авг. 1991 г. на МЗХП комбинатът
се преобразува в няколко дружества с ограничена отговорност: „Златен клас“,
„Зърно“ и „Хрансервизинженеринг“ – Велико Търново, „Валц“ – Полски Тръмбеш,
„Зърно“ – Свищов и фуражни заводи в Горна Оряховица и Павликени.

Правилници за вътрешния трудов ред, строителството и дейността
(1971, 1987).
Структури на управление (1976, 1987).
Протоколи и материали от общи събрания (1968–1972, 1979–1988) и заседания на СС (1968–1975, 1982–1990).
Доклад-анализ по организацията на производството, труда и управлението (1968).
План-програма за модернизация и автоматизация на производството
(1972); годишни производствени планове (1957–1962, 1968–1991); планове
по труда (1958–1962, 1969–1975), изкупуването (1961–1962, 1968–1973), себестойността (1969–1975).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, промишлената продукция, производителността на труда, основния ремонт, капиталните вложения, качеството и себестойността на продукцията, електробаланса и др.
(1959–1962, 1968–1975, 1982–1991).
Финансови планове (1957–1962, 1970–1975, 1980–1990); счетоводни отчети (1957–1962, 1976–1990); годишни баланси (1968–1975).
Разделителни протоколи и баланси: между ЗФК „Трифон Саралиев“ и
дружества с ограничена отговорност „Златен клас“, „Хрансервизинженеринг“ и „Зърно“ – Велико Търново, „Валц“ – Полски Тръмбеш и фуражните
заводи в Горна Оряховица и Павликени (1991); от приемане и предаване на
цехове (1976–1980).
Протоколи и описи на имуществото на приетите мелници от мелничните
предприятия (1959–1960).
Протоколи от заседания на ТИС, внедрени рационализаторски предложения, доклади и сведения за рационализаторската и изобретателската дейност (1957–1975); доклади за въвеждане на нови съоръжения и методи на
работа (1968).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1968–1975,
1979–1990); щатни разписания (1959–1962, 1968–1990).
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План-програма, годишни планове, анализи и отчети за дейността по охрана на труда, трудовите злополуки и противопожарната охрана (1968–1971,
1975–1978, 1981–1989).
Протоколи, доклади и отчети на профорганизацията (1959–1990); снимки от живота на профорганизацията (1979–1980).
„МЕЛНИЦА – ДУНАВ“ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО – СВИЩОВ
Ф. 1661, 1 опис, 26 а.е., 0.08 л.м., 1991–1997 г.
Създадено е на основание ПМС № 187 от 1991 г. като Клон „Зърно“ ЕООД
към „Зърно“ ЕООД – София с предмет на дейност: изкупуване, производство и
реализация на зърнени храни и продукти на зърнена основа. Със Заповед № 156 от
14 юли 1994 г. на Министерство на земеделието се регистрира „Мелница – Дунав“ ЕООД – Свищов, което поема активите и пасивите на Свищовската мелница и съответната част от активите и пасивите на „Зърно“ ЕООД – София.
През 1996 г. дружеството се преобразува в ЕАД, а през 1997 г. е приватизирано.

Заповеди на Министерство на земеделието и МЗХП и решения на Окръжен съд – Велико Търново за създаване, регистриране, преобразуване и
промяна в управлението (1991–1997).
Устав (1996).
Протокол от заседание на Съвета на директорите (1996).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1994).
Годишни статистически отчети за: трудовите злополуки (1995–1996),
наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали и електрическа енергия (1996), придобиването и движението на дълготрайни материални активи (1993–1996), промишлените отпадъци (1994–1996), опазването
на околната среда (1994), постъпленията от продажби (1991–1994, 1996), образователната и възрастовата структура на персонала и условията на труд
(1991).
Разделителни протоколи и баланси между дружеството и ЗФК „Трифон
Саралиев“ – Велико Търново и „Зърно“ ЕООД – София (1991, 1994).
Годишни счетоводни отчети (1991–1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1991); щатно
разписание (1996).
Колективни трудови договори (1991–1992, 1995).
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ГРАДСКО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1075, 2 описа, 89 а.е., 0.72 л.м., 1955–1972 г.
Създадено е през 1955 г. след отделянето му от ГТП „Градска търговия“ –
Велико Търново с предмет на дейност: производство на хляб и хлебни продукти.
От 1 ян. 1973 г. се влива в новосъздадения клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ на СД „Търговия“ – Велико Търново.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1959–1968).
Годишни отчетни доклади (1959–1972).
Годишни производствени планове и отчети (1958–1968); планове по труда, себестойността на продукцията и ФРЗ (1958–1972), отпуснатото брашно
за производство на хляб и закуски (1963–1968), материално-техническото
снабдяване (1956–1969).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1970–1972),
себестойността на продукцията (1971–1972), труда и ФРЗ (1969–1972).
Встъпителен баланс (1955).
Годишни финансови планове (1955–1957, 1960–1971) и счетоводни отчети (1955–1972).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ –
ПОДЕЛЕНИЕ „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1496, 3 описа, 90 а.е., 0.82 л.м., 1973–2001 г.
Създадено е от 1 ян. 1973 г. на базата на ГПП „Хлебна промишленост“ и
ТПК „Пчела“ – Велико Търново като Клон „Хлебопроизводство и сладкарство“
на СД „Търговия“ – Велико Търново с предмет на дейност: производство на хляб,
хлебни и сладкарски изделия и търговия с тях. След закриването на СД „Търговия“ през 1988 г. става СП „Хлебопроизводство и сладкарство“ със същия предмет на дейност. На основание Решение № 72 от 27 септ. 1989 г. на ОбНС – Велико Търново, Окръжен съд – Велико Търново регистрира Общинска фирма „Хлебопроизводство и сладкарство“, която поема активите и пасивите на стопанското
предприятие. През 1992 г. фирмата се преобразува в ЕООД. През 2000 г. дружес
твото е обявено за приватизация и през 2001 г. след конкурс „Атил Комерс“
ООД – Габрово закупува 56 % от акциите му.

Решения от сесия на ОбНС – Велико Търново за образуване на общинска фирма „Хлебопроизводство и сладкарство“ и на Окръжен съд – Велико
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Търново за регистрация на фирмата, преобразуването ѝ в ЕООД, ООД, увеличаване на капитала и промяна в управлението (1989–2001).
Анализ на правното състояние на имуществото (2000); дружествен договор между „Атил комерс“ ООД – Габрово и Община Велико Търново за
образуване на ООД (2001).
Правилници за вътрешния трудов ред (1974, 2000).
Протоколи и доклади от годишни събрания за отчитане на стопанската
дейност (1978–1985); протоколи от заседания на СС (1974–1980) и Стопанския комитет с приложенията към тях (1981, 1986–1989).
Годишни планове, отчети и анализ за изпълнение на плана за социалното
развитие на колектива (1976–1980).
Годишни насрещни планове (1978–1980); планове по труда, производството и себестойността (1973–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, себестойността и качеството на продукцията и труда (1973–1990), дейността на автотранспорта (1983–1986), нормирането на труда (1973–1980) и разпределението на персонала (1979–1980).
Годишни: финансови планове (1973–1990), счетоводни отчети (1973–
1990), баланси и отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата
за работна заплата (1991–2000); одиторски доклади (1995, 1997–1999); баланс и отчет за приходите и разходите към 31 март 2001 г.
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1988–1990,
1995, 2000); щатни разписания (1973–1980, 1985, 1987, 1990, 1993, 1995).
Програма по безопасността и хигиената на труда (1985–1990); годишни
отчети за трудовите злополуки (1981–1999).
Протоколи и доклади на профорганизацията (1976–1979); договори, информации, оценки и таблици по отчитане на социалистическото съревнование (1973–1980).
Колективни трудови договори с анекси и приложения (1974–1977, 1993–
2000).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
КЛОН „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1205, 5 описа, 214 а.е., 1.18 л.м., 1961–2007 г.
Създаден е през 1961 г. на базата на ТПК „Славянка“ и Предприятие „Хлебна промишленост“ – Горна Оряховица с предмет на дейност: производство
и търговия на хляб, хлебни и сладкарски изделия. С Решение № 32 от сесия на
ОбНС – Горна Оряховица от 1989 г. се преобразува в Общинска фирма „Славянка“. През 1992 г. става ЕООД, а през 2000 г. – ЕАД. Приватизирано е през 2005 г.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване и регистриране на фирма „Славянка“, преобразуване на дружеството, промяна в управлението, собствеността и удостоверение за актуално състояние (1989, 1992–
1995, 2000–2007).
Информационен меморандум за правното състояние (2004) и договор за
продажба на дружеството (2005).
Устав (1989).
Устройствен правилник (1989); правилник за вътрешния трудов ред
(1980).
Протоколи и материали от общи събрания (1986), заседания на Стопанския комитет (1968–1971, 1981–1990) и Съвета на директорите (2003–2004).
Годишни отчетни доклади (1977–1979, 1981–1982, 1984–1985, 1988–
1989) и анализи за производствената дейност (1997–2002); изложение на директора за строителство на нов хлебозавод (1987).
Годишни планове за производството (1966–1971), общата промишлена
продукция (1972–1980), труда и ФРЗ (1964–1980), себестойността на продукцията (1964–1978); асортиментни планове за производство на изделия
(1987–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1961–1989),
себестойността (1961–1990) и качеството на продукцията (1981–1986), производителността на труда в натурално изражение със справки за обема на
продукцията (1996–2001), трудовите злополуки (1972–1980, 1994–1995).
Годишни финансови планове (1961–1980) и счетоводни отчети (1961–
1995, 1997–2005).
Анализ на финансовото състояние (1996).
Щатни разписания (1972–1989, 2000–2005); класификатор на длъжнос
тите (1998–2005).
Протоколи от съвместни заседания на профкомитета и СС (1981–1989);
отчетни доклади за дейността на профкомитета и профорганизацията (1965–
1976).
Колективни трудови договори (1972–1980, 1985–1986, 1990–1991,
1995–2001).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
КЛОН „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО“ – СВИЩОВ
Ф. 1295, 5 описа, 183 а.е., 0.67 л.м., 1970–1999 г.
Създаден е през 1971 г. на основание ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. и Разпореждане № 590 на Комитета за стопанска координация от 16 дек. 1970 г. на
базата на Предприятие „Хлебопроизводство“ – Свищов като клон на СД „Тър-
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говия“ – Велико Търново с предмет на дейност: производство и търговия с хляб
и хлебни изделия. През 1988–1989 г. е в състава на СП „Търговия“ – Свищов. През
юли 1989 г. се отделя в самостоятелна общинска фирма „Хлебопроизводство и
сладкарство“ с предмет на дейност: производство и търговия с хляб, хлебни и
сладкарски изделия. През 1991 г. се преобразува в ЕООД. С Решение № 480 от 24
ноем. 1998 г. на ОбС – Свищов дружеството е обявено за приватизация и през
1999 г. е приватизирано.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Общинска фирма „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Свищов, преобразуването
ѝ в ЕООД, промяна в управлението и увеличаване на капитала (1991–1998).
Решение на ОбС – Свищов за приватизация на дружеството (1998); анализ на правното състояние на имуществото (1999).
Правилници за вътрешния трудов ред (1980, 1983).
Протоколи от общи събрания (1988–1990), заседания на УС (1989–1990),
СС (1981–1988), съвместни заседания на СС и профкомитета (1986–1989).
Отчетни доклади за стопанската дейност (1973–1979, 1981–1989).
Годишни планове за: основните икономически показатели (1981–1985,
1988, 1990); общата продукция (1973–1975); труда (1970–1975, 1979–1989);
себестойността (1971–1979, 1987–1990); материално-техническото снабдяване (1986–1988).
Отчети за изпълнението на основните показатели през VІ-та и VІІ-та
петилетки (1971–1980).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1972–
1980, 1984–1985); себестойността (1970–1975, 1981–1985); производството и продажбите на вътрешния пазар (1991–1998); обектите и продажбите
в търговската мрежа на дребно и общественото хранене (1994, 1998); труда в промишлените предприятия (1970–1975); остатъците, постъпленията
и разхода на суровини и материали (1975–1985, 1995–1998); капиталните вложения и въведените в действие основни фондове и основния ремонт
(1976–1985, 1992–1995); разходите за опазване и възстановяване на околната среда (1992–1995); бригадната организация на труда (1978–1985); работата на автомобилния транспорт (1971–1980); персонала и ФРЗ (1976–1980,
1986–1990); нормирането на труда, социалното развитие на трудовите колективи, средствата и социалния ефект от подобряване условията на труда
(1975–1989).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1976–1981, 1983, 1986, 1988);
разпределението на персонала по категории, пол и общ трудов стаж (1974–
1990).
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Годишни финансови планове (1970–1990) и счетоводни отчети (1970–
1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1985);
щатни разписания (1970–1998).
Планове и анализи по охраната на труда (1986–1990); статистически отчети за трудовите злополуки (1975–1989).
Протоколи и отчети за дейността на профорганизацията (1977–1980,
1985–1990). Колективни трудови договори (1977–1980, 1984–1986, 1991–
1996).
ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЗДРАВЕ“ ООД –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1610, 3 описа, 128 а.е., 0.61 л.м., 1980–1997 г.
Създадено е през 1980 г. като Фабрика за нишесте с предмет на дейност:
производство на нишесте и продукти на зърнена основа. С решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 1991 г. фабриката се преобразува в „Здраве“ ЕООД, а
със Заповед № 196 от 1996 г. на МЗХП – в ЕАД. През 1997 г. дружеството е приватизирано.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на ЕАД
„Здраве“ в АД (1997).
Протоколи и материали от общи събрания (1987–1990, 1994–1995), заседания на СС (1987–1991) и Съвета на директорите (1996–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото (1996).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1981–1990); разходни норми за производство на царевично
нишесте (1983–1984, 1986–1988); годишни анализи за изпълнение на разходните норми (1985–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда
(1981–1990), произведената и реализирана продукция (1981–1985, 1992–
1995), персонала и ФРЗ (1981–1985), себестойността на продукцията, експлоатацията на автомобилния транспорт (1980–1992), качеството на продукцията (1986–1990), постъпленията от продажби (1992, 1994–1995), изобретенията и рационализациите (1986–1989), трудовите злополуки (1980–1985).
Годишни финансови планове (1980–1987) и счетоводни отчети (1980–
1985, 1987–1996).
Щатни разписания (1980–1996).
Протоколи от общи събрания на профорганизацията (1994–1996), заседания на профкомитета (1981–1985) и общи заседания на административното
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и синдикалните ръководства (1993–1997); годишен доклад за дейността на
профкомитета (1985–1986).
Писмо от синдикалните организации при дружеството до КТ „Подкрепа“ и КНСБ относно прекратяване на трудовия договор на управителя на
дружеството (1995).
Колективни трудови договори (1991–1994).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕТСКИ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ – СВИЩОВ
Ф. 1519, 3 описа, 111 а.е., 0.65 л.м., 1979–1995 г.
Създадено е през 1979 г. със Заповед № V-136 от 1979 г. на МЗХП като поделение на ДСО „Зърнени храни и фуражна промишленост“ с предмет на дейност:
производство на детски и диетични храни на зърнена основа. С ПМС № 176 от
1991 г. предприятието се преобразува в „Слънчо“ ЕООД. Приватизира се през
1994 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на предприятието и приватизирането му с нов съдружник „Селена – Агро“ – София
(1991–1995).
Правилници за вътрешния трудов ред (1980, 1988).
Протоколи и материали от общи събрания (1989–1994), заседания на СС
(1979–1991, 1993–1994) и Фирмения съвет (1989–1991, 1993–1994).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1979–1987).
Годишни производствени планове, планове по труда, себестойността на
продукцията (1979–1988), персонала и ФРЗ (1979–1983).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, промишлената продукция (1979–1994), себестойността на продукцията (1979–1988), основния
ремонт (1979–1983), трудовите злополуки (1985–1989).
Годишни финансови планове (1979–1990) и счетоводни отчети (1979–
1988, 1990–1994).
Щатни разписания (1979–1991).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1979–1983,
1990–1993) и заседания на профкомитета (1984–1994).
Колективни трудови договори (1979, 1982–1983, 1993–1994).
ФУРАЖЕН ЗАВОД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1211, 2 описа, 49 а.е., 0.25 л.м., 1968–1996 г.
Създаден е през 1968 г. за производство на пълноценни комбинирани фуражи
и белтъчно-биоконцентратни смески. През периода 1974–1990 г. е поделение на
ЗФК „Трифон Саралиев“ – Велико Търново. С ПМС № 175 от 5 септ. 1991 г. по-

214

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

делението се преобразува в „Надежда – 91“ ЕООД, а със заповед на МЗХП от 28
юни 1996 г. – в ЕАД. От 1997 г. дружеството е в подготовка за приватизация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на „Надежда – 91“ ЕООД и преобразуването му в ЕАД (1991, 1996).
Устав (1996).
Правилници за устройството и дейността (1971) и вътрешния ред (1995).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969–1973).
Планове за производствената дейност, себестойността и труда (1968–
1973).
Годишни статистически отчети за произведената промишлена продукция (1968–1973, 1991–1992, 1994–1995), труда, себестойността и качеството
на продукцията (1968–1973), изкупените и продадени селскостопански продукти, постъпленията и продажбите на продукцията (1992–1996), персонала
и ФРЗ (1991–1996).
Годишни финансови планове (1968–1973) и счетоводни отчети (1968–
1973, 1991–1994).
Разделителен протокол и баланс на дружеството със ЗФК „Трифон Саралиев“ (1991).
Щатни разписания (1968–1973, 1991, 1993, 1995–1996).
Колективни трудови договори (1991–1996).
ФУРАЖЕН ЗАВОД – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 962, 4 описа, 89 а.е., 0.84 л.м., 1963–1996 г.
Създаден е през 1963 г. като ДИП „Фуражна промишленост“. През 1971 г.
прераства във Фуражен завод с предмет на дейност: производство на пълноценни комбинирани фуражи и белтъчно-биоконцентратни смески. От 1 ян. 1976 г. е
поделение на ЗФК „Трифон Саралиев“ – Велико Търново. Със Заповед № 918 от
30 авг. 1991 г. на МЗХП се преобразува във „Фураж – Росица“ ЕООД. Приватизирано е през 1996 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Фураж – Росица“ ЕООД (1991).
Правилници за устройството и дейността (1971) и вътрешния ред (1993).
Годишни отчетни доклади за производствената дейност (1970–1974).
Годишни статистически отчети за обема, качеството на промишлената
продукция, труда (1963–1975) и трудовите злополуки (1993–1996).
Годишни финансови планове (1963–1975) и счетоводни отчети (1963–
1975, 1991–1996).
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Разделителни протоколи и баланси на дружеството със ЗФК „Трифон
Саралиев“ – Велико Търново и Предприятие за микроелементни смески –
Павликени (1991).
Щатни разписания (1963–1974, 1993–1996).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1963–1968).
Колективни трудови договори (1963–1969, 1992–1994, 1996).
ІV. 9. ДРУГИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
ЗАВОД ЗА СТЪКЛО – ЕЛЕНА
Ф. 1409, 3 описа, 148 а.е., 0.68 л.м., 1978–1995 г.
Създаден е с Решение № 64 от 1965 г. на МС. Строителството започва през
1970 г., а въвеждането на завода в експлоатация става през 1978 г. Предметът
на дейност е производство на строително и амбалажно стъкло. Със Заповед
№ 136 от 1990 г. на Министерство на икономиката и планирането заводът се
обособява в ДФ „Интериор“ за производство на строителни стъкла и стъклени
опаковки. През 1994 г. фирмата се преобразува в „Интериор“ ЕАД. Дружеството е приватизирано през 1996 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „Интериор“ и „Интериор“ ЕАД (1990, 1994).
Правилници за вътрешния ред (1984, 1987).
Протоколи и материали от общи събрания (1979–1984, 1986), заседания
на СС (1979–1980, 1984, 1986–1995), УС (1986–1995) и Оперативното бюро
(1979–1980).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Доклади за отчитане на стопанската дейност (1985–1987).
Годишни производствени планове, планове по труда, себестойността на
продукцията (1978–1990), персонала и ФРЗ (1986–1990).
Годишни статистически отчети за производството (1978–1990), себес
тойността на продукцията, основния ремонт, персонала и ФРЗ, трудовите
злополуки (1978–1985), експлоатацията на автомобилния транспорт (1986–
1990).
Годишни финансови планове (1978–1980, 1982–1990) и счетоводни отчети (1978–1995).
Разделителен протокол между ДФ „Рубин“ – Плевен, Завод за стъкло –
Елена и Завод „Развитие“ – с. Калейца, Ловешко (1990).
Щатни разписания (1978–1995).
Протоколи от заседания на ТИС и внедрени рационализаторски предложения (1979–1980).
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Протоколи и материали от събрания на профсъюзната организация
(1978–1985).
Колективен трудов договор (1992).
К О Ж А РС К И ПРЕ Д ПРИЯТ ИЯ
5 фонда, 6 описа, 114 а.е., 1,58 л.м., 1946–1973 г.
ДЪРЖАВНА КОЖАРСКА ФАБРИКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 143, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1947–1949 г.
ДЪРЖАВНА КОЖАРСКА ФАБРИКА „ПЪРВИ МАЙ“ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1021, 2 описа, 76 а.е., 1.01 л.м., 1948–1973 г.
КОЖАРСКА ФАБРИКА „НИКОЛИЕВ – ЦАНЕВ“ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 159, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1946–1949 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЕВЕТИ
СЕПТЕМВРИ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 152, 1 опис, 13 а.е., 0.18 л.м., 1947–1951 г.
ДЪРЖАВНА КОЖАРСКА ФАБРИКА „ЩАСТИЕ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 158, 1 опис, 7 а.е., 0.09 л.м., 1947–1949 г.
Създадени са на 23 дек. 1947 г. на базата на национализираните кожарски
предприятия и акционерни дружества с основна дейност: производство на гьон,
юфт, бланк и др. През 1949 г. към Фабрика „Първи май“ – Велико Търново са уедрени Кожарска фабрика „Васил Левски“ и ДИП „Христо Смирненски“ – Велико
Търново, а през 1952 г. – ДИП „Девети септември“ – Горна Оряховица. Кожарска
фабрика „Първи май“ съществува самостоятелно до края на 1973 г., когато преминава към Кожарски комбинат „Димитър Благоев“ – Габрово.

Протоколи и описи по национализацията; планове за строеж на нов завод; удостоверения за собственост и нотариални актове за отчуждаване –
Ф. 152 (1947–1949).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет – Ф. 1021
(1966–1973).
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Годишни производствени планове – Ф. 1021 (1956–1963, 1965–1973),
планове по труда, материално-техническото снабдяване и себестойността на
продукцията – Ф. 1021 (1963–1973).
Технологии за производство на гьон – Ф. 1021 (1964).
Кореспонденция с ДИО „Кожарско-кожухарска индустрия“ по уедряване на предприятия; планове и нотариални актове – Ф. 158 (1947).
Нарочни баланси на национализираните фабрики от Велико Търново: „Труд“, „Шанов – Мочев“, „Царевец“, АД „Никола Павлов“, „Димитър
Стойчев“, „Трудолюбие“ и „Учков – Копринков“; финансови планове, годишни бюджети и счетоводни отчети – Ф. 1021 (1948–1973).
Щатни разписания – Ф. 1021 (1948–1973).
Инвентарна книга – Ф. 159 (1946–1948).
ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА „ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 986, 5 описа, 301 а.е., 1.80 л.м., 1951–1997 г.
Създадена е през 1951 г. като Държавна печатница „Димитър Найденов“
с филиали в Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Павликени, Дряново, Трявна,
Стражица, Елена и Лясковец за отпечатване на книги на различни издателства
от страната. През 1956 г. филиалите преминават към промкомбинатите в съответните градове. С Решение № 327 от 1964 г. на МС преминава като филиал към
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ – София, а от 1968 г.
е на подчинение на ДО „Българска книга“. С Решение № 65 от 1990 г. на МС се
трансформира в ДФ „Абагар“ с предмет на дейност: редакционно-издателска
дейност, полиграфически изработки и услуги, етикети и опаковки. Със Заповед
№ РД-09-273 от 1994 г. на Министерство на културата фирмата се преобразува
в ЕООД. Приватизира се през 1998 г.

Правилници за вътрешния ред (1985), устройството и дейността (1986,
1990).
Протоколи и материали от годишни събрания (1971–1986), заседания на
СС (1981–1989) и УС (1990–1994).
Анализи за икономическото (1981–1987, 1990) и правното (1997) състояние на дружеството.
Годишни производствени планове, планове по труда, себестойността и
реализацията на продукцията и материално-техническото снабдяване (1952–
1990).
Годишни статистически отчети за обема на промишлената продукция,
труда и ФРЗ (1952–1985), себестойността на продукцията (1952–1967, 1980–
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1990), капиталните вложения и въведените в действие основни фондове
(1980–1990), трудовите злополуки (1981–1985, 1992–1997).
Годишни финансови планове (1951–1990) и счетоводни отчети (1951–
1997).
Щатни разписания (1960–1997).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1971–1986) и заседания на профкомитета (1986–1989).
Колективни трудови договори (1978, 1981–1986, 1993, 1994, 1996).
ІV. 10. МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И БИТОВИ УСЛУГИ
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И
БИТОВИ УСЛУГИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1264, 2 описа, 454 а.е., 7.09 л.м., 1969–1988 г.
Създадена е с ПМС № 16 от 3 юли 1970 г. под наименование СД „Местна и
кооперативна промишленост и комунално-битови услуги“. През 1971 г. променя
наименованието си на СД „Местна промишленост и битови услуги“ с предмет
на дейност: организиране, снабдяване, контролиране и ръководство на дейността на местната промишленост и битовите услуги във Великотърновски окръг.
Дейността на дирекцията се прекратява с ПМС № 17 от 3 юни 1988 г.

Правилници за вътрешния ред, дейността, устройството и управлението
(1977–1978).
Протоколи и материали от заседания на ИБ (1970–1975, 1979–1981) и
СС (1970–1975, 1979–1988).
Анализ на стопанската дейност (1977).
Производствени планове, планове по труда и себестойността на продукцията (1971–1987).
Годишни отчети за промишлената продукция, себестойността на продукцията, персонала и ФРЗ (1971–1987).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1971–1975).
Финансови планове (1971–1988); годишни счетоводни отчети (1971–
1987); счетоводен отчет и приложенията към него към 30 юни 1988 г.
Разделителни протоколи с приложения за прекратяване дейността на дирекцията (1988).
Щатни разписания на клоновете (1969–1988).
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СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВСЕСТРАННИ УСЛУГИ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1608, 1 опис, 35 а.е., 0.24 л.м., 1986–1991 г.
Обособява се като самостоятелна юридическа единица на 1 март 1987 г.
след закриване на СД „Местна промишленост и битови услуги“ – Велико Търново
с предмет на дейност: извършване на комунално-битови услуги на населението.
От 25 юли 1989 г. до 1 юни 1991 г. е поделение на Общинска фирма „Универсал“ –
Горна Оряховица. През периода 1 юни 1991 – 1 авг. 1992 г. е отново самостоятелно предприятие, след което е обявено в ликвидация.

Протоколи от заседания на СС (1987–1988).
Анализи за производствената и стопанската дейност (1987–1989).
Годишни планове по труда и себестойността на продукцията (1987–
1989).
Справки за изпълнение на плана за ІХ петилетка и за основните техникоикономически показатели по дейността (1986–1990).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1987–1990); социалното развитие на трудовите колективи (1987–1988); трудовите злополуки, средствата и социалния ефект от подобряване условията на труда (1987,
1988, 1990).
Годишни финансови планове (1987–1990) и счетоводни отчети (1987–
1991).
Отчети, справки и схеми за образуване и разпределение на доходите
(1987–1990).
Разделителен протокол със СД „Местна промишленост и битови услуги“ – Велико Търново (1987) и приемо-предавателен с Комбинат за услуги
„Раховец“ – Горна Оряховица (1989).
Щатни разписания (1987–1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1988–1990).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„УНИВЕРСАЛ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1700, 1 опис, 32 а.е., 0.16 л.м., 1988–2000 г.
Създадено е с Решение № 116 от 20 септ. 1988 г. на ИК на ОбНС – Горна
Оряховица на базата на СП „Всестранни услуги“ – Горна Оряховица като Общинска фирма „Универсал“ с предмет на дейност: производство на стоки за
народно потребление, услуги за населението, дейности и производства на промишлени услуги на други фирми. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от
18 дек. 1991 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД. През 1998 г.
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е открита процедура за приватизация на 71 % от капитала на дружеството.
През 1999 г. е сключен договор за продажба на 51 % от капитала между Община
Горна Оряховица и „Универсал – 99“ ООД – Горна Оряховица.

Решения на ИК на ОбНС – Горна Оряховица и Окръжен съд – Велико Търново за образуване и регистрация на фирмата, преобразуването ѝ в
ЕООД и ООД, промяна в управлението, увеличаване и намаляване на капитала (1988–2000).
Анализ на правното състояние на имуществото; договор за продажба на
дялове (1999).
Протоколи от заседания на УС (1989–1992).
Годишни статистически отчети за: трудовите злополуки (1990–1998);
промишлените отпадъци (1992–1999); източниците на емисии, продажбите
и наличните стоки в търговската мрежа на дребно, магазините, търговските
заведения за хранене, павилионите и будките (1993–1996); ресурсите и реализацията (1998–1999).
Годишни счетоводни отчети (1989, 1991–1998); баланс, отчет за разходите за обслужване на управлението и производството и справка за наличните оборотни средства (1990), баланс и отчет за приходите и разходите (1999).
Щатни разписания (1990–1995, 1997, 1999); споразумение с изменения
за договаряне на работната заплата (1991, 1993–1996).
СОЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТИХ ТРУД“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1179, 6 описа, 179 а.е., 1.44 л.м., 1957–1995 г.
Създадено е на 1 юли 1957 г. на основание ПМС № 258 от 17 юли 1956 г. със
задача да осигури подходяща работа на трудоустроени глухи, глухонеми и тежкочуващи граждани. Произвежда мебели, трикотаж и текстил. С решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 27 юли 1993 г. предприятието се преобразува в
ЕООД. Приватизирано е през 1999 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на предприятието в ЕООД (1993).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1976, 1985); правилник за взаимоотношенията на Съюза на глухите с дружествата „Тих труд“ (1992).
Протоколи и материали от общи събрания (1976–1980), заседания на СС
(1981–1993) и Комисията за ТПС (1982–1988, 1990); протоколни книги от
заседания на Дирекционния съвет (1961–1981).
Доклади и информации за производствената дейност (1965–1979, 1981–
1988).
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Годишни планове за общата промишлена продукция (1972–1980); производствени планове (1974–1975, 1977–1990); планове по труда и себестойността на продукцията (1959–1961, 1973–1975, 1981–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция и труда (1962–1968, 1972–1980), ресурсите и реализацията на памучни прежди
(1962–1968, 1972–1980, 1994–1995), експлоатацията на автомобилния транспорт (1981–1990), трудовите злополуки (1991–1995).
Финансови планове (1959–1983, 1986–1990); годишни счетоводни отчети (1957–1995).
Щатни разписания (1959–1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1980–1990).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1976–1980,
1986–1990).
Колективни трудови договори (1991–1993).
ОКОЛИЙСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 533, 1 опис, 210 а.е., 1.11 л.м., 1949–1956 г.
Създаден е с ПМС № 1171 от 1950 г. със задача да обедини производствената дейност на стопанските предприятия от Великотърновска околия. През
1957 г. се преобразува в Градски промишлен комбинат.

Устав (1953).
Отчетни доклади за дейността (1950–1955).
Годишни производствени планове, планове по труда, персонала и ФРЗ
(1951–1955).
Инвентаризационни описи и валоризация на основните средства на
предприятия от околията (1949); ликвидационни баланси на предприятия от
околията, преминали към промкомбината (1949–1955).
Годишни финансови планове (1950–1954) и счетоводни отчети (1950–
1956).
Рационализаторски предложения (1953–1956).
Щатни разписания (1951–1955).
ГРАДСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 527, 2 описа, 143 а.е., 1.74 л.м., 1954–1969 г.
През 1957 г. Околийски промишлен комбинат – Велико Търново се преобразува в Градски промишлен комбинат на базата на производствени звена от града и
цеха за производство на шивашка вата в с. Самоводене с основна задача: задово-

222

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

ляване на населението с всички видове битови и промишлени услуги. През 1971 г.
преминава към Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ – Велико Търново.

Протоколи от заседания на административното ръководство (1959–
1962), помирителната комисия (1963–1966), Дирекционния съвет (1958–
1962).
Отчетни доклади за дейността (1963–1969).
Годишни производствени планове и планове по труда (1956–1969), пласмента (1956–1958), себестойността на продукцията (1955–1966), персонала
и ФРЗ (1956–1963).
Статистически отчети за готовата продукция на цеховете (1957–1958),
промишлената продукция и труда (1959–1969).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1956–1969).
Встъпителен баланс на Керамична фабрика – с. Ресен (1957); баланси
на цеховете, преминали към филиал „Първи май“ – Полски Тръмбеш (1957).
Щатни разписания (1956–1967).
Протоколи и материали от събрания на НТД (1963–1967) и заседания на
ТИС (1968–1969); рационализаторски предложения (1957–1958) и дневник
за вписването им (1954–1962).
Албум със снимки на значими рационализаторски предложения (1954–
1957).
ОКОЛИЙСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 654, 1 опис, 42 а.е., 0.67 л.м., 1947–1959 г.
Създаден е с ПМС от 10 май 1950 г. със задача да обедини производствените общински предприятия в околията. От 1959 г. след премахване на околиите
е Промишлен комбинат. С решение на ИК на ОНС – Велико Търново от 27 февр.
1969 г. се преобразува в Държавно производствено предприятие „Раховец“.

Протоколна книга на Държавна мелница „Гиран“ – Горна Оряховица
(1949–1951).
Доклади за финансовото състояние на филиалите (1958–1959).
Годишни баланси на промкомбината и филиалите му (1951–1958).
Инвентарни книги на поделенията: мелници „Гиран“ (1947–1950) и „Подем“ – с. Сушица с ликвидационен баланс (1948–1950), Керамична фабрика
„Янтра“ – с. Янтра (1947–1950).
Протоколи от заседания на ТИС (1956–1957).
Протоколи и доклади на профорганизацията на промкомбината (1957–
1958) и на Керамична фабрика „Янтра“ – с. Янтра (1951–1952).
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ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ „БАЛКАН“ – ЕЛЕНА
Ф. 1093, 2 описа, 54 а.е., 0.54 л.м., 1950–1970 г.
Създаден е през 1950 г. на базата на няколко мелници и коларо-железарски
работилници от района на Еленска околия като Околийски промкомбинат с предмет на дейност: извършване на шивашки, дърводелски, обущарски, бояджийски
и други битови услуги на населението. От 1959 г. с премахване на околиите е
Промишлен комбинат. Съществува до 1970 г., след което се влива в Комбинат за
услуги – Елена.

Протоколи от заседания на стопанското ръководство (1958–1959, 1970).
Доклади и информации на Дирекционния съвет (1960–1964).
Годишни производствени планове, планове по труда и ФРЗ, себестойността на продукцията, материално-техническото снабдяване и капиталното
строителство (1954–1963). Годишни отчети за производството, труда и се
бестойността на продукцията (1951–1962).
Годишни статистически отчети за дейността на комбината (1965–1970).
Годишни счетоводни отчети (1954–1956, 1958–1970).
Щатни разписания (1954–1964, 1970).
Годишни отчетни доклади на профорганизацията (1957–1964).
Колективни трудови договори (1960–1964).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1216, 1 опис, 40 а.е., 0.16 л.м., 1966–1971 г.
Създаден е с Решение № 22 от 9 юни 1966 г. на ИК на ОбНС – Златарица
на базата на дърводелска работилница на ДЗС – Златарица, цех за ученически
пособия на ТПК „Първи май“ – Лясковец, шивашка работилница на ТПК „Съзнание“ – Горна Оряховица и обущарска работилница на ТПК „Освобождение“ –
Горна Оряховица с предмет на дейност: металообработване и дървообработване за производство на готови изделия и промишлено-битови услуги. През 1971 г.
прераства във Фабрика „23 септември“ – Златарица.

Правилник за вътрешния ред (1968).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1968–
1970).
Исторически бележки за дейността и развитието на комбината (1966–
1971).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1967–1971).
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Годишни статистически отчети за промишлената продукция и труда
(1966–1969), експлоатацията на автомобилния транспорт (1966–1967), трудовите злополуки (1966–1968).
Годишни финансови планове (1968–1971) и счетоводни отчети (1969–
1971).
Щатни разписания (1969–1970).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1969–1970).
Колективни трудови договори (1969–1970).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 944, 2 описа, 52 а.е., 0.98 л.м., 1950–1970 г.
Създаден е на 1 юли 1950 г. като Околийски промкомбинат с предмет на дейност: задоволяване на населението с всички видове битови и промишлени услуги.
През 1951 г. към комбината преминават и керамичните фабрики. От 1959 г. с
премахването на околиите е Промишлен комбинат. Съществува до 1970 г., след
което прераства във Фабрика „Николай Енев“.

Учредителна преписка (1950).
Протоколи и материали от общи събрания (1965–1970).
Годишни производствени планове, планове по труда (1965–1970) и се
бестойността на продукцията (1959–1968).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда
(1965–1970) и себестойността на продукцията (1957–1959, 1962–1969).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1950–1970).
Щатни разписания (1965–1970).
Протоколна книга от заседания на профкомитета (1965–1970); доклад и
решения от отчетно-изборно събрание на профорганизацията (1965).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1119, 1 опис, 36 а.е., 0.34 л.м., 1963–1971 г.
Създаден е през 1963 г. с предмет на дейност: задоволяване на населението с
всички видове битови и промишлени услуги. През 1971 г. се влива в новосъздадения
Комбинат за услуги – Полски Тръмбеш.

Правилник за вътрешния ред (1964).
Протоколи от общи събрания (1964–1969) и заседания на Производствения и Стопанския комитет (1967–1970).
Производствена характеристика на промкомбината (1965).
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Производствени планове (1964–1968) и отчети по изпълнението им
(1964–1970); планове и отчети по строителството на сгради (1965–1969).
Годишни и тримесечни статистически отчети за дейността (1963–1970).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1964–1970).
Щатни разписания (1964–1970).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – СВИЩОВ
Ф. 1025, 2 описа, 12 а.е., 0.18 л.м., 1953–1970 г.
Създаден е през 1950 г. на базата на няколко мелници и коларо-железарски
работилници от района на Свищовска околия като Околийски промкомбинат
с предмет на дейност: шивашки, дърводелски, обущарски, бояджийски и други
битови услуги на населението. От 1959 г. с премахването на околиите е Промишлен комбинат. Съществува до 1970 г., след което се влива в Комбинат за
услуги – Свищов.

Годишни финансови планове (1969–1970) и счетоводни отчети (1964–
1970). Утвърдени технически норми (1953–1956).
Щатни разписания (1954–1964).
КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „ХРИСТО КАМБУРОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1276, 6 описа, 190 а.е., 1.40 л.м., 1967–2007 г.
Създаден е през 1971 г. на базата на част от дейността на Градски промишлен комбинат – Велико Търново и ТПК в селата Ресен, Дебелец и Ново село като
Комбинат за услуги с предмет на дейност: производство на стоки за широко
потребление и извършване на битови услуги на населението, предприятия и учреждения. От 1 май 1971 г. се именува Комбинат за услуги „Христо Камбуров“.
С Решение № 64 от 23 юни 1989 г. на ОбНС – Велико Търново се създава Общинска
фирма „Десислава – Велико Търново“, която е правоприемник на дейността на
комбината и на Комбинат за услуги – с. Ресен. През 1992 г. фирмата се преобразува в ЕООД с предмет на дейност: производство на стоки и услуги, развойна,
вътрешна и външнотърговска дейност. С Решение № 196 от 4 юли 1996 г. на
ОбС – Велико Търново е открита процедура на обектова приватизация на дружеството, като до 2000 г. са продадени голяма част от обектите му. С Решение № 769 от 28 дек. 2005 г. на ОбС – Велико Търново дружеството е обявено
в ликвидация. Във фонда се пазят и отделни документи на Градски промишлен
комбинат – Велико Търново за периода 1967–1971 г., поради неделимост на поголямата част от тях.
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Решения на: ОбНС – Велико Търново за образуване на Общинска фирма
„Десислава – Велико Търново“ (1989); Окръжен съд – Велико Търново за
регистрация на фирмата (1989), преобразуване в ЕООД, промени в капитала,
управлението и представителството на дружеството (1992–2000), промени в
обстоятелствата по регистрацията, прекратяване на дейността, обявяване в
ликвидация и продължаване срока на ликвидацията (2000–2006).
Устав (1989).
Правилници за устройството, дейността и управлението (1985) и вът
решния трудов ред (1989).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1970–1980).
Анализ на правното състояние на дружеството (1997).
Годишни отчетни доклади за изпълнение на производствената програма
(1970–1980); протоколи и отчетни доклади от общи събрания на цеховете
към комбината (1970–1974).
Бизнеспрограми за развитието на дружеството (2000–2006).
Годишни производствени планове (1971–1980, 1984–1990); планове по
труда и ФРЗ (1970–1980, 1984–1989), материално-техническото снабдяване
(1970–1975), себестойността (1971–1975, 1985–1990).
Годишни статистически отчети за: изпълнение на производствените планове (1970–1975), плановете по труда и себестойността (1970–1975, 1981–
1989); промишлената продукция (1976–1985), остатъците, постъпленията
и разхода на суровини, материали и горива (1968–1975, 1981–1990, 1996–
2005); персонала и ФРЗ (1976–1980); стоковите фондове и услугите на населението (1984–1990); продукцията, услугите, разходите за тях и чистата продукция (1981–1987, 1990); стокооборота на дребно (1986–1994); обектите,
продажбите и наличните стоки в търговската мрежа на дребно (1985–1997);
трудовите злополуки (1985–1990, 1996–1999); производствените отпадъци
(2000, 2002–2005) и източниците на емисии (2001–2003).
Протоколи от заседания на ТИС; внедрени рационализаторски предложения с материалите към тях (1967–1980).
Годишни финансови планове (1971–1990) и счетоводни отчети (1970–
2000); баланси: счетоводен (2006) и ликвидационен (2007).
Щатни разписания (1970–1975, 1980, 1985–1988, 1993, 1999–2007).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията и заседания на профкомитета (1969–1990).
Колективни трудови договори (1974–1975, 1982, 1985–1986, 1990).
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КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „РАХОВЕЦ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1284, 4 описа, 74 а.е., 0.52 л.м., 1971–1999 г.
Създаден е през 1971 г. с предмет на дейност: производство на стоки за
широко потребление и извършване на битови услуги на населението, предприятия и учреждения. От 1 ян. 1989 г. част от дейността му се отделя в Общинско
стопанско предприятие за стоки и услуги, а комбинатът се преименува на Предприятие „Раховец“ с предмет на дейност: производство на кожени, кожухарски, трикотажни и шивашки изделия и извършване услуги на населението, което
осъществява дейността си като поделение на ДФ „Българска кожухарска индустрия“. От 1 апр. 1991 г. е самостоятелна държавна фирма. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 12 дек. 1992 г. фирмата се преобразува в ЕООД,
като добавя към дейността си и търговия в страната и чужбина. Приватизирано е през 1999 г.

Заповеди на Министерство на промишлеността и решения на Окръжен
съд – Велико Търново за преобразуване, промени в управлението и представителството (1991–1995), откриване процедура за приватизация и определяне на купувач и регистриране на „Раховец“ ООД – Горна Оряховица
(1998–1999).
Годишни производствени планове (1983–1989); планове по труда и ФРЗ
(1983–1989) и себестойността на продукцията (1981–1989).
Годишни статистически отчети за: постъпленията от продажби (1992–
1995); придобиването на дълготрайни активи (1993–1995); ресурсите и реализацията (1991–1993, 1995); разходите на горива и енергия и промишлените
отпадъци (1993–1998); наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, енергия, горива и вторични суровини (1994–1995); източниците на емисии (1994–1998); водопотреблението (1996–1998); опазването и
възстановяването на околната среда (1996–1997).
Финансови планове (1980–1989); баланс (1977); годишни счетоводни отчети (1971–1975, 1980–1998); оборотна ведомост (1999); ревизионни актове
(1976–1980).
Разделителен протокол и баланс между Предприятие „Раховец“ и Общинско стопанско предприятие за стоки и услуги – Горна Оряховица (1989).
Щатни разписания (1984, 1987–1990, 1996–1997).
Колективни трудови договори (1993–1994).
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КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „БАЛКАН“ – ЕЛЕНА
Ф. 1339, 4 описа, 145 а.е., 1.11 л.м., 1971–1996 г.
Създаден е на 1 май 1971 г. на базата на бившия Промишлен комбинат
„Балкан“ и придадените към него дейности на ТПК „Чумерна“ – Елена. От 1
ян. 1974 г. към него преминават и дейностите на Комбинат за услуги – Елена.
Основната дейност е производство на стоки за широко потребление и услуги. С
Решение № 10 от 29 ян. 1988 г. на ОбНС – Елена се обединява с Фабрика „Текстил“ – Елена в Комбинат за текстилни изделия и битови услуги. През 1989 г. се
преобразува в общинска фирма, като от него се отделят цеховете за текстил в
самостоятелна фирма „Текстил“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново
от 5 ноем. 1992 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД с предмет
на дейност: производство на трикотаж, тенекеджийски и дърводелски стоки,
шивашка дейност, извършване на услуги, търговия и др.

Решения на ОбНС – Елена и Окръжен съд – Велико Търново за създаване и регистриране на Общинска фирма „Балкан“ и преобразуването ѝ в
ЕООД (1989, 1992).
Правилници за устройството, дейността и управлението (1972, 1985,
1989, 1996).
Протоколи и материали от общи събрания (1985–1990) и заседания на
Стопанския комитет (1971–1984), СС (1985–1989) и УС (1990–1992).
Годишни производствени планове (1972–1984 ); планове по труда и ФРЗ
(1971–1984) и себестойността на продукцията (1971–1974, 1978–1990).
Отчети и информации за качеството на продукцията (1971–1973) и износа (1974).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1971–
1989); себестойността на продукцията (1971–1974); труда (1971–1974); персонала и ФРЗ (1975–1984, 1989); продажбите и наличните стоки в търговската
мрежа и постъпленията от тях (1973–1984); стокооборота на дребно (1975–
1980); столовете (1975–1984); наличностите, постъпленията и разходите на
суровини, материали, енергия, горива и вторични суровини (1991–1995) и др.
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1971–1974) и разпределението на персонала по състав, движение и
възнаграждение (1975–1983).
Финансови планове (1980–1990) и годишни счетоводни отчети (1971–
1995).
Разделителни протоколи за: предаване на тъкачния цех в с. Самоводене
от Комбинат за услуги „Балкан“ на Комбинат за услуги – Велико Търново
(1988); предаване активи и пасиви от фирма „Балкан“ на фирма „Текстил“ –
Елена (1990).
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986–1990);
щатни разписания (1971–1990, 1992–1995).
Отчети и анализи за заболеваемостта и временната нетрудоспособност
(1971–1974).
Протоколи, годишни отчети и доклади на профкомитета (1971–1974,
1988–1990).
Колективни трудови договори (1991–1993).
КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „ПЕТЪР ЦУЦУМАНОВ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1312, 5 описа, 154 а.е., 0,87 л.м., 1971–2005 г.
Създаден е през 1971 г. на базата на ДПП „Етър“ и ТПК „Първи май“ – Лясковец и ТПК „Христо Ботев“ – с. Добри дял с предмет на дейност: производство
на готови изделия за ширпотреба и услуги на населението. С Решение № 42 от 5
септ. 1989 г. на ОбНС – Лясковец комбинатът се преобразува в Общинска фирма „Лотос“ с предмет на дейност: пласментно-снабдителна дейност, услуги на
гражданите и производство на стоки с цел продажба. С решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 19 март 1992 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД. След неуспешна сделка за приватизация през 1998 г., през 2004 г.
дружеството е обявено в ликвидация, която приключва през 2005 г.

Решения на ОбС – Лясковец и Окръжен съд – Велико Търново за преоб
разуване на фирмата в ЕООД, промени в управлението, представителството
и увеличаване на капитала, обявяване на дружеството в ликвидация, отписване на активи от него и удостоверение за актуално състояние (1992–2004).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1977, 1985).
Протоколи от заседания на СС (1972–1976, 1979–1985).
Анализ на правното състояние (1997); анализ-оценка на икономическото състояние (1991), протокол и таблица за оценка на дълготрайните материални активи (1993); договор за покупко-продажба на обособени части (1998).
Доклади на ликвидатора за състоянието на дружеството (2004–2005);
правно становище във връзка с ликвидацията (2005).
Годишни доклади за стопанската дейност (1971, 1975, 1979–1985); отчет
за изпълнение на плана през VІ петилетка (1971–1976).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1974–1985); годишни насрещни планове (1978–1985); инженерни проекти (1979–1985).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция, персонала
и ФРЗ, ресурсите и реализацията, себестойността и качеството на продукцията (1971–1985), стокооборота на дребно (1977–1985, 1990–1994), постъпленията, наличностите и разходите на суровини, материали, горива и електрое230
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нергия (1977–1985, 1990, 1992, 1995–1998), водопотреблението (1996–1997),
трудовите злополуки (1996–1998).
Годишни финансови планове (1971–1976, 1978–1990) и счетоводни отчети (1971–2004).
Доклад за пазарна оценка на имот на дружеството, нотариални актове за
собственост и за покупко-продажбата му (2004).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–1986,
1992); щатни разписания (1972, 1974–1985, 1992).
Колективни трудови договори (1971, 1973, 1976–1986).
Договори за съревнование с Комбинат за услуги – Полски Тръмбеш
(1977–1982); информации за челния опит, социалистическото съревнование,
отдиха и туризма (1978–1985).
КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „ПОДЕМ“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1268, 4 описа, 174 а.е., 1.27 л.м., 1966–1995 г.
Създаден е на 1 юни 1971 г. чрез обединяване дейността на Промкомбинат
„Подем“ и ТПК „Колектив“ – Полски Тръмбеш, ТПК „Искра“ – с. Обединение
и Промкомбинат „Янтра“ – с. Полски Сеновец с предмет на дейност: производство на готови изделия за ширпотреба и услуги на населението. С решение
на Окръжен съд – Велико Търново от 1989 г. се регистрира преобразуването на
комбината в Общинска фирма „Подем“ за производство и промишлени услуги за
други фирми, вътрешна и външна търговска дейност. През 2001 г. фирмата се
пререгистрира като ЕООД. Във фонда са комплектувани и протоколи на СС на
Промкомбинат – Полски Тръмбеш за периода 1966–1971 г. поради неделимост на
документите.

Протоколи от: заседания на СС (1966–1973, 1981–1990), УС (1990–
1995) и делегатски събрания (1989).
Устав (1989).
Доклади и отчети за производствената дейност (1972–1975, 1984, 1986,
1989).
Доклади и материали от честване 25-годишнината на комбината (1989).
Годишни производствени планове (1977–1990); планове по труда (1976–
1985, 1987–1990) и себестойността на продукцията (1971–1985).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1971–
1990); реализацията и качеството на продукцията (1976–1984, 1986–1987),
труда, персонала и ФРЗ (1971–1990); стокооборота (1971–1984, 1987–1990);
наличностите, постъпленията и разходите на суровини, горива и енергия
(1981–1985, 1991–1995), работата на автомобилния транспорт (1971–1975);
заболеваемостта и временната нетрудоспособност (1971–1975) и др.
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Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1972–1975, 1980–1988) и разпределението на персонала по категории,
длъжности и пол (1972–1975, 1980–1983, 1986–1990).
Годишни финансови планове (1971–1990) и счетоводни отчети (1971–
1990, 1992–1995); извлечение от баланс и отчет за основни финансови резултати (1991).
Щатни разписания (1971–1975, 1980–1995).
Внедрени рационализаторски предложения (1972–1973, 1975).
Договор за предоставяне социалистическата собственост на колектива
(1988); доклади, информации и оценки за наставническото движение, техническия прогрес, съревнованието и бригадната организация на труда (1979–
1985).
Протоколи и доклади от общи събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1973–1990).
Колективни трудови договори (1973–1975, 1978–1986, 1990) и отчети за
изпълнението им (1978–1985).
КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „КИРИЛ ПУШКАРОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1272, 5 описа, 152 а.е., 0.84 л.м., 1971–1995 г.
Създаден е на 1 юни 1971 г. чрез обединяване дейността на Промкомбинат,
ТПК „Червено знаме“ и ТПК „Младост“ – Свищов с предмет на дейност: производство на готови изделия за ширпотреба и услуги на населението. С Решение
№ 42 от 25 май 1989 г. на ОбНС – Свищов на базата на комбината се създава
Общинска фирма „Талвег“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 7
февр. 1991 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ТПК „Талвег – 2“
с предмет на дейност: шивачество, химическо чистене, обущарство, отдаване
имоти и дейности под аренда и наем и др.

Решения на ОбНС – Свищов и Окръжен съд – Велико Търново за създаване и регистрация на фирмата и доклад за началното ѝ състояние (1989).
Учредителни протоколи на Общинска фирма „Талвег“ и ТПК „Талвег“
(1989, 1991).
Устави (1989, 1991, 1994).
Правилници за устройството и дейността (1973, 1978, 1983) и вътрешния трудов ред (1989).
Протоколи и материали от общи събрания на кооператорите (1992–1995)
и заседания на СС (1980) и УС (1989–1995).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1981–1990).
Доклади, информации и анализи за производствената дейност (1971–
1973).
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Справка за създаването и дейността на комбината (1971–1975).
Годишни производствени планове (1974–1980, 1989–1990), планове по
труда (1971–1980, 1983, 1985–1986, 1988–1990) и себестойността на продукцията (1971–1990).
Годишни статистически отчети за: изпълнение на годишните планове по
основните показатели (1981–1990), промишлената продукция (1971, 1976–
1988, 1990); труда, персонала и ФРЗ (1971, 1975–1980, 1983–1990), себес
тойността на продукцията (1973–1980, 1987–1990), капиталните вложения,
основния ремонт, продукцията и услугите (1981–1990); остатъците, постъп
ленията и разхода на суровини и материали (1971–1973, 1991–1995).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование и разпределението на персонала (1975–1978, 1982–1983).
Годишни финансови планове (1971–1990) и счетоводни отчети (1971–
1995).
Наредба за разпределение на трудовото възнаграждение в кооперацията
(1993); правилник за работната заплата и условията на труд (1995).
Щатни разписания (1971–1975, 1977–1980, 1983–1995).
Колективни трудови договори (1971, 1973–1977, 1979–1980, 1982–
1985).
Доклади от годишни отчетни събрания на профорганизацията (1972–
1978).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ
„ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОСЕРВИЗИ“ – СОФИЯ –
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1324, 3 описа, 151 а.е., 0.82 л.м., 1970–1990 г.
Създадено е като клон Велико Търново към СД „Телевизионни и радиосервизи“ – София. Извършва ремонт и поддръжка на радиоелектронна апаратура
чрез сервизни бази в градовете от Великотърновски регион. От 1981 г. клонът
се преобразува в предприятие, а от 1988 г. дирекцията в София се преименува на
„Комплексно търговско и сервизно обслужване“, като предприятието във Велико Търново става отново клон към него. Прекратява дейността си през 1991 г.

Правилници за: устройството и дейността (1989), вътрешния трудов ред
(1970, 1974).
Протоколи и материали от заседания на СС (1976–1988, 1990) и отчетни
събрания (1976–1983).
Доклади, информации и отчети за сервизната дейност (1971–1975) и
състоянието на телевизионните и радиоуслуги във Великотърновски окръг
(1976–1980).
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Годишни статистически отчети за: стоковите фондове и услуги на населението (1981–1985, 1988–1989); качеството и себестойността на продукцията (1975–1988); персонала и ФРЗ (1970–1990); внедряване на научно-техническите постижения (1975, 1977–1980, 1982–1985); повишаване
квалификацията на кадрите (1985–1988); бригадната организация на труда
(1979–1988); социалното развитие на трудовите колективи (1984–1985), трудовите злополуки (1987–1989).
Инженерни проекти (1983–1985, 1990).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1970–1990); разделителен баланс на район Габрово (1973).
Щатни разписания (1970–1975, 1979–1988, 1990).
Протоколи и материали от общи събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1970–1986).
ФАБРИКА „СВЕЖЕСТ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1286, 5 описа, 124 а.е., 0.69 л.м., 1972–2005 г.
Създадена е с Решение № 61 от 25 ноем. 1971 г. на ИК на ОНС – Велико Търново. През 1987–1989 г. е СП „Свежест“, след което се преобразува в общинска
фирма. Основната дейност е химическо чистене и пране на дрехи на граждани и
организации. От 1992 г. е ЕООД. Приватизира се през 2004 г.

Решения на ОбС и Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на
предприятието във фирма и ЕООД, промени в наименованието и капитала и
приватизация на дружеството (1996–2004).
Обосновка за създаване на фирма (1989); анализ на правното състояние
(2002); договор за продажба (2004).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1972–
1980, 1985–1989).
Годишни бюлетини за изпълнение на плана (1973–1975); доклади и отчети за: цялостната дейност (1975–1981, 1984), състоянието на услугите по химическо чистене (1979), изпълнение на програма за комунално-битовото обслужване (1975–1980) и производствената програма (1987–1988); анализи за
стопанската дейност (1990) и изпълнение на бизнеспрограмите (1996–2002).
Годишни статистически отчети за: труда (1972–1976), промишлената
продукция и персонала (1973–1987), изпълнение на плана (1976–1978), незавършеното строителство (1977–1981), трудовите злополуки (1983–1995),
рационализаторската дейност (1976–1980).
Встъпителен (1972) и годишни (1972–1976, 1990–1997, 1999) баланси;
годишни счетоводни отчети (1977–1989); одитни доклади за финансови одити (1999–2005).
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Щатни разписания (1972–1981, 1987, 1989, 1991–1994, 1996–1997,
1999–2003); колективни трудови договори (1972–1974, 1992–1994, 1996,
1998–1999).
Протоколи от заседания на ТИС (1987); внедрени рационализаторски
предложения (1975–1980); инженерен проект (1978).
Планове, анализи и отчет за изпълнение на Националната програма по
безопасност и хигиена на труда (1981–1985).
Отчетен доклад за дейността на профорганизацията (1976–1978).
ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ
КООПЕРАЦИИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 486, 3 описа, 515 а.е., 10.24 л.м., 1950–1970 г.
Учреден е на 17 февр. 1950 г. като Районен съюз на ТПК. През 1957 г. се
преименува на Окръжен съюз на ТПК. Съюзът планира, организира, контролира
и ръководи цялата дейност на ТПК. В изпълнение на тези задачи изучава икономическото състояние на района и нуждите на населението от битови услуги, художествени изделия и стоки за широко потребление и организира внедряването
им в кооперациите. През 1970 г. преминава към новосъздадената СД „Местна и
кооперативна промишленост и комунално-битови услуги“ – Велико Търново.

Протоколна книга от общи събрания (1950–1957); протоколи, доклади
и решения от заседания на ИК (1950–1970), УС (1955–1969) и събрания на
пълномощниците (1950–1956).
Годишни отчетни доклади на УС и КС на кооперациите (1951–1968).
Доклади и информации за дейността на отделите при Районния съюз на
ТПК (1952–1953).
Производствени планове, планове по труда и ФРЗ, материално-техничес
кото снабдяване, стокооборота, експлоатацията на автомобилния транспорт
(1951–1968).
Статистически отчети за производството, по труда, материално-техническото снабдяване, реализацията на продукцията, капиталните вложения
(1951–1969).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети на Окръжния съюз и
счетоводни отчети на кооперациите (1950–1970).
Трудови норми и отчети за тяхното изпълнение (1950–1958).
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „МЕТАЛ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 509, 3 описа, 127 а.е., 1.02 л.м., 1949–1975 г.
Учредена е на 1 март 1949 г. с предмет на дейност: извършване на битови
услуги на населението – тенекеджийски, бакърджийски, шлосерски, стругарски и
др. През 1975 г. преминава към Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ – Велико
Търново.

Учредителна преписка и учредителен протокол (1949).
Протоколи и материали от общи събрания (1952–1975); протоколни
книги от заседания на УС и КС (1949–1973).
Годишни производствени планове (1957–1975); планове по труда, персонала и ФРЗ (1954–1975), материално-техническото снабдяване и пласмента (1958–1959), себестойността на продукцията (1957–1975).
Отчети за качеството на продукцията (1952–1959).
Годишни статистически отчети по труда, персонала и ФРЗ (1959–1966),
промишлената продукция (1967–1975).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1953–1975).
Щатни разписания (1954–1958).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „МАСИВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 494, 8 описа, 279 а.е., 2.59 л.м., 1947–1998 г.
Учредена е на 23 ян. 1947 г. с предмет на дейност: дървообработване и производство на мебели. С решение от общо събрание на член-кооператорите на 24
ян. 1996 г. прехвърля собствеността си към новосформирано дружество заедно
с фирмите „Вутов“ ООД и „Петров“ ООД – София. През 1998 г. кооперацията
е изкупена от „Вутов“ ООД и се преобразува в „Масив“ ООД – Велико Търново.

Учредителен протокол (1947); преписка по узаконяване и разширяване
на кооперацията (1947–1949).
Технико-икономическа обосновка за създаване на Общинска фирма
„Масив“ – Велико Търново и исторически бележки за създаването и дейността на кооперацията (1989).
Удостоверения от Община Велико Търново за собственост на недвижим
имот (1996) и Окръжен съд – Велико Търново за промени в регистрацията,
предмета на дейност и органите на управление на кооперацията (1998).
Правилници за вътрешния трудов ред (1968, 1977).
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Протоколи и материали от общи и годишни събрания (1947–1990, 1993–
1997); протоколни книги от заседания на УС (1947–1996) и КС (1947–1956).
Отчетни доклади за дейността (1992–1996).
Годишни производствени планове (1950–1990); планове по труда (1951–
1990), материално-техническото снабдяване (1948–1958), пласмента (1958–
1959) и себестойността на продукцията (1977–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1981–1985,
1988–1989), труда (1947–1950, 1972–1980), качеството (1976–1985) и себес
тойността на продукцията (1981–1985), персонала и ФРЗ (1976–1985), експлоатацията на автомобилния транспорт (1986–1992), трудовите злополуки
(1986–1995).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1968–1980).
Годишни финансови планове (1951–1990) и счетоводни отчети (1952–
1993); годишни баланси и отчети за приходите и разходите (1994–1996).
Информация за валутното състояние на кооперацията (1989).
Инвентарни книги (1947–1952); книга за дяловия капитал (1947–1949).
Договори за прехвърляне на движимо и недвижимо имущество от ТПК
„Масив“ на „Масив“ ООД – Велико Търново и придобиване право на собственост (1996–1998).
Щатни разписания (1958–1980, 1986–1995); утвърдени трудови норми
(1971–1980). Протоколи и материали от заседания на ТИС (1964–1976); информации и отчети за рационализаторската дейност (1952–1955, 1965–1980).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НОВ ЖИВОТ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 593, 3 описа, 149 а.е., 0.91 л.м., 1945–2001 г.
Учредена е на 23 март 1945 г. с предмет на дейност: извършване на шев
на мъжко и дамско облекло, ризи, шапки. През 1957 г. в кооперацията се влива Текстилно-бояджийска кооперация „Багра“ – Велико Търново и заработват
отделите за текстилно боядисване, щамповане, химическо чистене, тъкане на
килими, черги и др. През 1977 г. преминава към Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ – Велико Търново. Възстановява дейността си през 1991 г. след отделяне
на шивашки цех от „Десислава“ ЕООД – Велико Търново и цех за тъкачество и
бояджийство от с. Самоводене.

Протокол от събрание за възстановяване на кооперацията (1991).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и удостоверение за актуално състояние (1991, 2001).
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Заповед на кмета на Община Велико Търново за възстановяване собствеността на кооперацията и предаването ѝ от „Десислава“ ЕООД – Велико
Търново (1992).
Устав на кооперацията (2000).
Протоколни книги от общи събрания (1945–1976, 1992–1996), заседания на УС (1948–1976, 1995–1998) и КС (1948–1976).
Отчетни доклади за дейността (1949–1976).
Годишни производствени планове (1950–1962, 1973–1975); планове по
труда, персонала и ФРЗ (1953–1962, 1971–1975), материално-техническото
снабдяване (1950–1961), себестойността (1953–1973).
Годишни статистически отчети за обема на продукцията (1952–1974),
постъпленията от продажби (1992–1995), труда (1951–1973), себестойността
на продукцията (1953–1975), трудовите злополуки (1992–1995).
Финансови планове (1958–1962, 1965–1976); годишни счетоводни отчети (1955–1976, 1992–1995).
Инвентарни книги (1945–1951).
Приемателно-предавателни протоколи и описи за прехвърляне на имущество между „Десислава“ ЕООД и цех „Нов живот“ – Велико Търново
(1992).
Щатни разписания (1954–1960).
Протоколи и доклади от годишни събрания на профорганизацията
(1953–1976).
КОЖАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 594, 1 опис, 26 а.е., 0.31 л.м., 1944–1955 г.
Основана е на 15 дек. 1944 г. с предмет на дейност: обработка на сурови
кожи. През 1955 г. се влива в ТПК „Трапезица“ – Велико Търново.

Учредителен протокол (1944); преписка по узаконяване и разширяване
на кооперацията (1948–1951).
Протоколи и материали от общи събрания, заседания на УС и КС (1944–
1955).
Годишни производствени планове (1948–1949, 1951–1955); планове по
труда и ФРЗ (1954–1955), материално-техническото снабдяване (1951–1952,
1955).
Годишни финансови планове (1951, 1955) и счетоводни отчети (1948–
1949, 1953–1955); ревизионни актове (1946–1955).
Инвентарна книга (1945–1955).
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРАПЕЗИЦА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 595, 3 описа, 149 а.е., 1.18 л.м., 1945–1996 г.
Учредена е през 1945 г. като Обущарска ТПК „Трапезица“ с предмет на
дейност: изработване на обущарски и сарашки изделия и извършване услуги на
гражданите. От 1956 г. се обединява с Кожарска ТПК „Освобождение“ – Велико Търново под името ТПК „Трапезица“. В началото на 1977 г. преминава към
Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ – Велико Търново. Възстановява юридическата си самостоятелност през 1991 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация възстановяването на кооперацията, промяна в състава на УС, КС и в представителството ѝ (1991–1994).
Устави на кооперацията (1945, 1994).
Протоколи и материали от общи и годишни събрания (1945–1976, 1992–
1995); протоколни книги от заседания на УС (1948–1976, 1991–1996) и КС
(1948–1976).
Годишни производствени планове (1947–1961, 1969–1976); планове по
труда и ФРЗ (1953–1961, 1969–1976), материално-техническото снабдяване
(1949–1958), себестойността на продукцията (1969–1976), износа (1969–
1974), труда (1954–1959, 1969–1975), обема на продукцията (1953–1959,
1970–1975), себестойността (1969–1974).
Годишни статистически отчети за обема и реализацията на продукция
(1953–1959, 1970–1975), труда и ФРЗ (1954–1959, 1970–1975), себестойността на продукцията (1969–1974), постъпленията от продажби (1992–
1994), трудовите злополуки (1992, 1994–1995).
Финансови планове (1951–1961, 1965–1976); счетоводни отчети (1952–
1961, 1965–1976, 1992–1996); ревизионни актове (1946–1962).
Разделителен и приемо-предавателен протокол между „Десислава“
ЕООД – Велико Търново и ТПК „Трапезица“ (1992).
Инвентарни книги и книги за дяловия капитал (1945–1952).
Щатни разписания (1953–1959, 1992, 1994–1995).
СЛАДКАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ПЧЕЛА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 526, 3 описа, 121 а.е., 0.87 л.м., 1947–1997 г.
Учредена е в края на 1947 г. с предмет на дейност: производство и търговия
със сладкарски и захарни изделия, закуски, безалкохолни напитки, боза. Съществува до края на 1972 г., след което се влива в СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизвод-
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ство и сладкарство“ – Велико Търново. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г. кооперацията възстановява юридическата си самостоятелност.

Протоколи: учредителен (1947) и възстановителен (1991).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на кооперацията и промени в състава на УС и КС (1991–1995).
Устави на кооперацията (1947, 1991–1994).
Протоколни книги от общи и годишни събрания (1948–1951, 1957–1960,
1964–1972, 1991–1995) и заседания на УС (1948–1951, 1957–1972, 1991–
1995).
Отчетни доклади за дейността (1961–1972).
Годишни производствени планове (1951–1960, 1963–1972); планове по
труда (1949–1960, 1966–1972), персонала и ФРЗ (1952–1960, 1966–1972), себестойността на стоковата продукция (1961–1972), експлоатацията на автомобилния транспорт (1958–1959).
Годишни статистически отчети за производството (1963–1971), труда, персонала и ФРЗ (1966–1971), себестойността на стоковата продукция
(1961–1971).
Заявления за членство с описи на внесения инвентар и протоколи за въвеждане във владение на недвижими имоти (1947–1950).
Протоколи за предаване актива и пасива на кооперацията на СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Велико Търново (1972).
Протоколи от Държавен арбитраж – Велико Търново и кореспонденция
на председателя с Община Велико Търново, Хлебозавод – Велико Търново,
СД „Търговия“ – Велико Търново и СП „Столове“ – Велико Търново за възстановяване собствеността на кооперацията (1991–1992).
Годишни финансови планове (1951–1958, 1962–1972) и счетоводни отчети (1948–1972, 1992–1995); ревизионни актове (1948–1972, 1994–1997).
Инвентарна книга (1948–1951); книги за дялов капитал (1960–1972).
Щатни разписания (1967–1972).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ХИГИЕНА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 989, 3 описа, 98 а.е., 0.83 л.м., 1948–1996 г.
Учредена е на 10 авг. 1948 г. с предмет на дейност: хигиенни услуги на гражданите – бръснене, подстригване и фризиране. През 1977 г. преминава към Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ – Велико Търново, а през 1978 г. – към СП
„Всестранни услуги“ – Велико Търново. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 13 май 1991 г. се регистрира възстановяването на кооперацията.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на кооперацията, промяна в състава на УС и КС и представителството ѝ (1991–1994).
Устав на кооперацията (1991).
Протоколи и материали от общи и годишни събрания (1948–1975, 1992–
1996); протоколни книги от заседания на УС (1948–1976, 1991–1995) и КС
(1948–1976).
Годишни производствени планове и планове по труда (1955–1975), материално-техническото снабдяване (1963–1967) и себестойността на продукцията (1971–1976).
Годишни статистически отчети за приходите и разходите по взаимното
осигуряване на член-кооператорите (1992–1995), временната нетрудоспособност и трудовите злополуки (1992–1994).
Годишни финансови планове (1955–1976); счетоводни отчети (1953–
1976); баланс (1993); оборотни ведомости, отчети за приходи и разходи и
данъчни декларации (1992–1995).
Щатни разписания (1956–1975).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ „ЦАРЕВЕЦ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 493, 7 описа, 239 а.е., 2.12 л.м., 1953–2000 г.
Учредена е на 18 окт. 1953 г. като Обща ТПКИ „Инвалид“ за производство
на картонени и пластмасови изделия и трикотаж, печатни, книговезки, шивашки
и часовникарски услуги. През 1957 г. се преименува на „Царевец“. През 1977 г. преминава като звено към новообразуваната ОТПКИ „Царевец“ – Велико Търново.
От юли 1988 г. възстановява самостоятелната си дейност и е пререгистрирана
като ТПКИ „Царевец“ – Велико Търново. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 1 юли 1994 г. е вписано ново наименование – Производителна кооперация на инвалидите „Царевец“.

Учредителна преписка (1953); протокол за промяна името на кооперацията (1957).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация, промяна в
състава и наименованието на кооперацията (1992–1994); удостоверение за
актуално състояние (2000).
Устави (1963, 1992).
Правилник за устройството и вътрешния трудов ред (1973).
Протоколни книги и протоколи от годишни събрания (1954–1983, 1987–
1988, 1990–1995), събрания на пълномощниците (1988), заседания на УС
(1953–1977) и ИК (1988–1996).
Отчетни доклади за дейността (1954–1983, 1987–1988).
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Кореспонденция с ГНС – Велико Търново, проектосметна документация
с обяснителни записки за направа осветителна инсталация на кооперацията и
строеж на дом за стари хора в с. Арбанаси (1957–1958).
Производствени планове (1956–1960, 1982–1988); планове по труда
(1963–1980, 1982–1988), себестойността (1962–1980, 1982–1988), материално-техническото снабдяване (1966–1977).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда, персонала и ФРЗ, себестойността на продукцията (1954–1980, 1982–1988), стокооборота (1960–1978), постъпленията и разходите на суровини, горива и
електроенергия (1973–1980), постъпленията от продажби (1989–1990), трудовите злополуки (1991–1995).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1972–1978), разпределението
на персонала по категории, длъжности, пол, групи възраст и местоживеене
(1977–1978).
Годишни финансови планове (1956–1988) и счетоводни отчети (1956–
1995).
Щатни разписания (1958–1977, 1994, 1996).
ОКРЪЖНА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ „ЦАРЕВЕЦ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1444, 2 описа, 98 а.е., 0.68 л.м., 1977–1988 г.
Учредена е през 1977 г. чрез обединяване дейността на съществуващите
на територията на окръга трудово-производителни кооперации на инвалидите:
„Царевец“ – Велико Търново, „Сотир Зринов“ – Горна Оряховица, „Труд“ – Елена, „Росица“ – Павликени и „Милан Василев“ – Свищов с предмет на дейност:
производство на картонаж, шивашка конфекция, трикотаж, пластмасови изделия, извършване на шивашки, часовникарски, печатарски и други услуги. Обединяващите се кооперации се обособяват като звена на окръжната кооперация.
Преустановява съществуването си през 1988 г., а звената възстановяват юридическата си самостоятелност.

Учредителен протокол и удостоверение за регистрация (1977–1978);
протокол от делегатско събрание за разделяне на кооперацията (1988).
Структура и правилник за вътрешния ред (1977).
Протоколи и материали от годишни събрания (1978–1985), заседания на
УС (1977–1988) и ИК (1985–1987).
Доклади за усвояване на нови производства и разкриване на нови работни места (1983).
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Планове: годишни производствени, по труда и себестойността на продукцията (1978–1988).
Годишни статистически отчети за дейността (1978–1988).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1978–1988).
Щатни разписания (1978–1988).
Справки за съотношението на трудоустроените работници към средния
списъчен общ брой (1983–1988) и списъчния брой трудоустроени работници
(1985–1987).
Рационализаторски предложения (1980).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СТАРШИ
МАТРОС ДИМИТЪР АТАНАСОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 871, 2 описа, 110 а.е., 1.08 л.м., 1946–1971 г.
Учредена е през 1946 г. с предмет на дейност: производство на столове и
други дърводелски изделия. През 1971 г. преминава към Комбинат за услуги „Раховец“ – Горна Оряховица.

Учредителен протокол (1946); протокол за вливане в Комбинат за услуги „Раховец“ – Горна Оряховица (1971).
Устави на кооперацията (1957, 1965).
Протоколна книга, протоколи и материали от общи събрания (1952–
1971) и заседания на УС и КС (1946–1970).
Отчетни доклади за дейността (1956–1970).
Доклад на УС пред извънредно общо събрание за прекратяване дейността на кооперацията (1971).
Производствени планове (1956–1971); планове по труда (1955–1969),
ФРЗ (1953–1964), капиталовложенията (1956–1958), себестойността на
продукцията, пласмента (1958–1969), материално-техническото снабдяване
(1960–1964).
Годишни отчети за промишлената продукция и изпълнение плана по труда (1955–1964).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1955–1970).
Книги за членовете и внесения дялов капитал (1946–1962).
Щатни разписания (1948–1971).
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ШИВАШКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СЪЗНАНИЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 874, 1 опис, 59 а.е., 0.62 л.м., 1945–1964 г.
Учредена е през 1945 г. с предмет на дейност: изработване на мъжка, дамска и детска конфекция, тъкани изделия, ризи и бельо. През 1971 г. преминава към
Комбинат за услуги „Раховец“ – Горна Оряховица.

Протоколи от общи събрания (1952–1956), заседания на УС (1945–1959)
и КС (1949–1957).
Отчетни доклади на УС (1948–1955).
Планове: производствени, по труда, материално-техническото снабдяване и пласмента (1951–1959).
Годишни статистически отчети за производството и пласмента (1946–
1964), разхода на суровини и материали (1952–1959).
Годишни финансови планове (1954–1964) и счетоводни отчети (1948–
1964).
Щатни разписания (1957–1959).
ОБУЩАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 857, 3 описа, 97 а.е., 0.78 л.м., 1945–1976 г.
Учредена е през 1945 г. с предмет на дейност: производство на мъжки и
дамски обувки, чанти, сарашки изделия и тапицерски услуги. През 1976 г. преминава към Комбинат за услуги „Раховец“ – Горна Оряховица.

Устав на кооперацията (1945).
Протоколни книги от общи събрания (1951–1964), заседания на УС
(1950–1973) и КС (1949–1956).
Протокол от общо събрание на кооперацията за преминаването ѝ към
Комбинат за услуги „Раховец“ (1976).
Отчети на УС пред общи събрания (1946–1948, 1969, 1972–1975).
Годишни производствени планове и планове по труда (1955–1958).
Годишни финансови планове (1955–1976) и счетоводни отчети (1947–
1976).
Щатни разписания (1965–1976).
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БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 718, 3 описа, 101 а.е., 0.70 л.м., 1948–1976 г.
Учредена е на 11 май 1948 г. с предмет на дейност: извършване на бръснарофризьорски услуги. През 1976 г. преминава към Комбинат за услуги „Раховец“ –
Горна Оряховица.

Учредителен протокол (1948).
Решение на ИК на ОНС – Велико Търново за сливане на кооперацията с
Комбинат „Раховец“ – Горна Оряховица (1976).
Устави (1948, 1972).
Правилник за устройството и вътрешния ред (1972).
Протоколи от общи събрания (1948–1950, 1967–1975), заседания на УС
(1948–1976) и КС (1951–1959).
Отчетни доклади на УС (1952–1964).
Годишни счетоводни отчети (1948–1964, 1967–1976).
Щатни разписания (1968–1976).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ „СОТИР ЗРИНОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 625, 6 описа, 179 а.е., 1.49 л.м., 1954–2001 г.
Учредена е на 15 септ. 1954 г. с предмет на дейност: производство на бебешка и детска конфекция, амбалаж и шивашки услуги, дамска конфекция, работно и медицинско облекло и спално бельо. През 1977 г. преминава като звено
към ОТПКИ „Царевец“ – Велико Търново. Възстановява самостоятелната си
дейност на 1 ян. 1989 г. като ТПКИ „Сотир Зринов“.

Учредителен протокол и регистрационна преписка (1954).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на кооперацията (1990).
Устав (1992).
Протоколни книги, протоколи и материали от общи събрания (1954–
1998), заседания на УС (1954–1977, 1987–1999), СС (1979–1987, 1987–1999)
и Комисията по рехабилитация (1990–1999).
Заповедна книга (1960–1963).
Доклади и информации за дейността (1954–1959, 1964–1980); листовка
и диплянка за произвежданите от кооперацията изделия (1996–2001).
Годишни производствени планове (1956–1989); планове по труда и се
бестойността на продукцията (1956–1980, 1982–1989).
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Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1959–
1987), себестойността на продукцията (1959–1976, 1981–1987), персонала и
ФРЗ (1959–1988), експлоатацията на автомобилния транспорт (1975–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, длъжности, пол, образование (1975–1980).
Годишни финансови планове (1957–1962, 1966–1972, 1977–1990) и счетоводни отчети (1958, 1961–1962, 1964–1999).
Щатни разписания (1954–1960, 1966–1987).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КООПКОМБИНАТ“ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 642, 2 описа, 82 а.е., 0.94 л.м., 1946–1971 г.
Учредена е на 1 апр. 1946 г. с предмет на дейност: производство на стоки за
широко потребление и битово обслужване на населението. През 1971 г. прераства в Завод за възли и детайли за металорежещи машини.

Устави на кооперацията (1946, 1953).
Протоколи и материали от общи събрания (1946–1969), заседания на УС
(1946–1971) и КС (1959–1971).
Планове: годишни производствени (1953–1958, 1967–1969), по труда
(1953–1956, 1967–1970), материално-техническото снабдяване (1956–1967)
и себестойността на продукцията (1960, 1967–1970).
Годишни статистически отчети за изпълнение на производствения план
(1957–1959), себестойността на продукцията, ресурсите и реализацията на
чугунени отливки (1968–1969), промишлената продукция (1960–1969).
Годишни финансови планове (1952–1958, 1960–1962, 1967–1970) и
счетоводни отчети (1954–1957, 1959–1961, 1963–1969); ревизионни актове
(1946–1970).
Списък на кооператорите (1960).
Щатни разписания (1969–1970).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЧУМЕРНА“ – ЕЛЕНА
Ф. 657, 1 опис, 14 а.е., 0.19 л.м., 1948–1960 г.
Учредена е на 16 септ. 1948 г. с предмет на дейност: производство на стоки
за широко потребление и битово обслужване на населението. През 1954 г. към
нея се присъединява Обущарска ТПК „1 май“ – Елена. През 1962 г. се създава ДИП
„Деню Георгиев“ – филиал Елена на базата на цехове за производство на готово
облекло при кооперацията.
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Учредителен протокол и устав (1948).
Протоколи от общи събрания (1948–1950), заседания на УС и КС (1951–
1960).
Планове: годишни производствени и по труда (1955–1958).
Годишни статистически отчети за производството, труда и себестойността на продукцията (1954–1958).
Годишни финансови планове (1954–1958) и счетоводни отчети (1948–
1958).
Книги за инвентарите и балансите (1949–1952).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ „ТРУД“ – ЕЛЕНА
Ф. 1024, 2 описа, 57 а.е., 0.34 л.м., 1955–1976 г.
Учредена е през 1955 г. за извършване на шивашки услуги – производство на
дамска и детска конфекция, работно облекло, бродерия и юрганджийство. През
1977 г. се влива като отдел към ОТПКИ „Царевец“ – Велико Търново.

Учредителна преписка и изменение и допълнение на примерния устав
(1955–1957).
Протоколи и материали от общи събрания (1957–1964), заседания на УС
и КС (1960–1963).
Доклади, отчети и информации за изпълнение на производствените задачи (1958–1964).
Планове: годишни производствени (1958–1964, 1971–1976), за себес
тойността на продукцията (1958–1964, 1971–1976) и труда (1971–1973,
1975–1976).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда
(1956–1975), себестойността на продукцията (1956–1964, 1968–1975), продажбите на наличните стоки (1965–1968), рационализаторската дейност
(1966–1971, 1973–1975).
Годишни финансови планове (1960–1964) и счетоводни отчети (1958–
1975).
Щатни разписания (1960–1963, 1967–1976).

247

Архивни справочници

ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ПЕНЧО ЦОНЕВ“ – КИЛИФАРЕВО
Ф. 610, 7 описа, 225 а.е., 2.32 л.м., 1949–1996 г.
Учредена е на 16 ноем. 1949 г. от сливането на ТПК „Универсал“ и ТПК
„Хаинбоаз“ – Килифарево с предмет на дейност: производство на машини и резервни части за хранително-вкусовата промишленост, столове, мебели, дограма,
амбалаж. През 1974 г. към кооперацията преминава и комуналната дейност. От
21 юли 1988 г. е член на Централния съюз на ТПК. През 1991 г. се допълва и предметът на дейност – ремонт на електродомакински уреди и електродвигатели,
външна и вътрешнотърговска дейност.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на кооперацията, промяна в състава на УС и КС и в представителството ѝ (1992–1994).
Устав (1993).
Протоколи и материали от годишни и общи събрания (1952–1953, 1960–
1995), заседания на УС (1949–1978, 1985–1994) и КС (1949–1953).
Годишни отчети и доклади за дейността (1956–1957, 1960–1964).
Планове: годишни производствени, по труда и себестойността на продукцията (1951–1989).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1965,
1969–1973, 1976–1988), труда (1961–1965, 1970–1973), себестойността (1961–1964, 1968, 1971–1972, 1981–1985) и качеството на продукцията
(1976–1977, 1980–1990), стокооборота на дребно в търговската мрежа и общественото хранене (1967–1974), персонала и ФРЗ (1976–1978, 1981–1990),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1970–1975, 1991–1992), трудовите злополуки (1977–1985, 1993–1995).
Годишни финансови планове (1966–1974, 1978–1990) и счетоводни отчети (1952–1954, 1957, 1963–1995); ревизионни актове (1958–1985).
Инвентарна книга (1950–1953).
Щатни разписания (1960–1964, 1979–1986, 1988–1989).
Протоколи от заседания на ТИС (1969–1976); рационализаторски предложения (1969–1976).
Протоколи от заседания на комисията по социална дейност (1993–1996).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗТОК“ –
с. КОНСТАНТИН
Ф. 811, 4 описа, 184 а.е., 1.71л.м., 1947–1990 г.
Учредена е през 1947 г. с предмет на дейност: шивашки, обущарски, бръснарски, строителни и текстилно-бояджийски услуги.
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Учредителна преписка (1947).
Протоколни книги от общи събрания (1952–1975, 1981–1989), заседания на УС (1980–1985) и КС (1980).
Годишни доклади на УС (1952–1957, 1971–1981).
Годишни статистически отчети за разхода на суровини и материали
(1952–1969, 1978–1979), себестойността на продукцията (1953–1962, 1981),
промишлената продукция (1953–1960, 1971–1974, 1977–1981, 1983, 1985,
1987, 1990), дейността на бръснаро-фризьорските салони (1960–1975), ресурсите и реализацията (1960–1975), качеството на продукцията (1977–1979,
1985–1986), персонала и ФРЗ (1981–1982, 1986–1987), изобретенията и рационализациите (1986, 1988–1989).
Годишни счетоводни отчети (1948, 1950–1958, 1960–1990); ревизионни
актове (1948–1981).
Щатни разписания (1956–1979, 1983–1988, 1990).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ –
с. ЛЕСИЧЕРИ
Ф. 927, 3 описа, 52 а.е., 0.44 л.м., 1950–1998 г.
Учредена е през 1951 г. като Столарска ТПК на базата на Трудово-производителен занаятчийски отдел към всестранната кооперация в селото. През
1953 г. прераства в ТПК „Труд“ с предмет на дейност: бичене и фасониране на
дървен материал, мебелопроизводство и бръснаро-фризьорски услуги. На 1 юли
1971 г. преминава към Промишлен комбинат – Павликени. През 1992 г. възстановява самостоятелната си дейност.

Учредителна преписка с учредителен протокол и устав (1953).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на възстановената кооперация (1992).
Протоколни книги, протоколи и материали от общи събрания (1950–
1971) и заседания на УС (1952–1973) и КС (1957–1959).
Отчетни доклади за дейността (1962–1970).
Технически характеристики и диплянка на произвежданите изделия
(б.д.).
Годишни и тримесечни производствени планове (1952, 1957–1970); планове по труда (1951–1960, 1962–1970), ФРЗ (1951–1960) и себестойността на
продукцията (1958–1959).
Годишни и тримесечни статистически отчети за промишлената продукция (1961–1970), труда (1963–1970), постъпленията от продажби (1993–
1994), продажбите на продукция, стоки и услуги (1996–1998).
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Годишни финансови планове (1950–1952, 1957–1960) и счетоводни отчети (1951–1970, 1992–1997); годишни баланси (1951, 1960).
Щатни разписания (1957–1959, 1993–1995, 1997).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ПЪРВИ МАЙ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 910, 2 описа, 68 а.е., 0.37 л.м., 1948–2004 г.
Учредена е на 13 дек. 1948 г. с предмет на дейност: производство на стоки
за широко потребление. През 1971 г. е включена в състава на Комбинат за услуги
„Петър Цуцуманов“ – Лясковец. Възстановена е през 1992 г. под наименование
ТПК „Първи май – 49“ за производство на стоки за широко потребление и извършване на дърводелски, шивашки, металообработващи, водопроводни, часовникарски и бръснаро-фризьорски услуги.

Учредителен протокол (1948).
Устави на кооперацията (1953–1958, 2000).
Удостоверение за актуално състояние (2000).
Протоколи за внесено от членовете имущество (1948–1967).
Протоколи и материали от общи събрания (1948–1967, 1995–2003), заседания на УС (1948–1967, 1994–2004) и КС (1948–1967).
Годишни отчетни доклади на УС (1950–1964).
Планове: годишни производствени (1953–1964), за себестойността и материално-техническото снабдяване (1963–1964).
Годишни статистически отчети за производството, себестойността на
продукцията, промишлената продукция, труда, остатъците, постъпленията и
разхода на материали, горива и електроенергия (1961–1964).
Годишни: финансови планове (1961–1964); счетоводни отчети (1949–
1964, 1996–2004); баланси и отчети за приходи и разходи (1993–1995).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ВТОРА ПЕТИЛЕТКА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 605, 6 описа, 148 а.е., 1.32 л.м., 1954–2002 г.
Учредена е през 1954 г. с обединението на всички производителни кооперации в града с предмет на дейност: извършване на дърводелски, железарски, шивашки, кожухарски и други услуги на населението. През 1971 г. се обединява с
ТПК „Единство“ – с. Караисен и цехове от Фабрика „Николай Енев“ – Павликени
и се преименува на ТПК „Дружба“. През 1987 г. към кооперацията преминава
дейността на Звено „Всестранни услуги“ – Павликени.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за промени в управлението
и представителството на кооперацията и удостоверение за актуално състояние (1992–2002).
Устав (1994).
Правилник за вътрешния ред (1986).
Протоколи и материали от общи събрания (1955–1956, 1960–1969, 1975–
1976, 1993–1995), заседания на УС (1954–1969, 1974–1980, 1993–1995) и КС
(1954–1958, 1960–1969).
Годишни отчетни доклади (1983–1990); юбилеен доклад по случай 30
години от създаване на кооперацията (1984).
Планове: годишни производствени (1961–1969, 1974–1976, 1988–1990),
по труда (1960–1969, 1975, 1988–1990) и себестойността на продукцията
(1959–1969, 1976, 1988–1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, персонала
и ФРЗ (1964–1969, 1975–1980, 1989–1990), себестойността на продукцията (1964–1969, 1975–1980, 1984–1991), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1984–1990) и постъпленията от продадена продукция (1992,
1994–1995).
Годишни финансови планове (1956–1976, 1983–1990) и счетоводни отчети (1955–1995).
Щатни разписания (1961–1969, 1971–1976, 1990, 1995).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „РОСИЦА“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 648, 7 описа, 195 а.е., 1.65 л.м., 1955–2001 г.
Учредена е през 1955 г. като Обща ТПК „Инвалид“ с предмет на дейност:
производство на хартиен амбалаж, пластмасови детайли, плетачество, производство на кламери и габъри, часовникарски и ремонтни услуги и битово обслужване на населението. През 1957 г. се преименува в Обща ТПК „Росица“. През
1977 г. преминава като звено към ОТПКИ „Царевец“ – Велико Търново. От 1 юли
1988 г. отново е самостоятелна и през 1992 г. променя наименованието си на
Производителна кооперация на инвалидите „Росица“.

Учредителен протокол (1955).
Удостоверение за актуално състояние (2001).
Устав (1992).
Правилник за вътрешния трудов ред (1977).
Протоколи и материали от общи събрания (1955–1980, 1986–1987,
1996–1999), заседания на УС (1955–1980, 1992–1996), СС (1981–1990) и Комисията по социална дейност (1990–1994).
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Отчетни доклади за дейността (1958–1977, 1980–1985, 1988–1990); док
лад по случай 25 години от създаване на кооперацията (1980).
Годишни производствени планове, планове по труда (1961–1980, 1986–
1990) и себестойността на продукцията (1976–1985).
Годишни статистически отчети за: производството и себестойността
на продукцията (1961–1967, 1976–1990), труда, остатъците, постъпленията
и разхода на материали, горива и електроенергия (1968–1975, 1977–1990,
1994–1995), ФРЗ (1968–1975, 1977–1990), временната нетрудоспособност
(1980–1985), трудовите злополуки (1988–1995).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1981–1985) и за разпределение
на персонала по категории, пол, възраст и местоживеене (1987, 1989–1990).
Годишни: финансови планове (1956–1964, 1968–1990); счетоводни отчети (1955–1992); баланси, отчети за приходите и разходите, заетите лица и
средствата за работна заплата (1993–1995).
Щатни разписания (1961–1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1974–1975); рационализаторски предложения с приложения (1962–1983); годишни статистически отчети за дейността по изобретенията, рационализациите и икономически ефективните
предложения (1969–1976).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КОЛЕКТИВ“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 788, 2 описа, 68 а.е., 0.74 л.м., 1951–1971 г.
Учредена е през 1951 г. от сливането на ТПК „Бор“, Шивашка ТПК „Колектив“, Обущарска ТПК „Труд“ и Сарашка ТПК с предмет на дейност: извършване на дърводелски, обущарски, шивашки и сарашки услуги на населението. През
1971 г. преминава към Комбинат за услуги – Полски Тръмбеш.

Учредителна преписка и учредителен протокол (1951).
Протоколни книги, протоколи и материали от общи събрания (1951–
1971) и заседания на УС (1951–1955, 1959–1969).
Преписка на ръководството по отчуждаване на недвижими имоти (1969–
1970).
Годишни и тримесечни планове за производството, труда и себестойността на продукцията (1954–1971).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1959–1971).
Щатни разписания (1963).
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Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ –
Велико Търново, цех – с. РЕСЕН
Ф. 960, 4 описа, 167 а.е., 1.23 л.м., 1949–2000 г.
През 1949 г. към Всестранна кооперация – с. Ресен се откриват шивашки и
дърводелски занаятчийски отдели, които през 1951 г. се обединяват в Обща ТПК
„Победа“. От 1959 г. се именува „Спирдон Карпусчиев“. През 1971 г. преминава
като цех към Комбинат за услуги „Христо Камбуров“ – Велико Търново. От 1
май 1975 г. се обособява в Комбинат за услуги „Спирдон Карпусчиев“ – с. Ресен
с предмет на дейност: битово обслужване на населението и производство на
стоки за широко потребление. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от
3 ян. 1991 г. се регистрира ТПК „Единство“ – с. Ресен като правоприемник на
комбината.

Учредителни протоколи и устави (1949, 1990).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на кооперацията и промяна в състава на УС и КС (1991–1994).
Протоколни книги от общи събрания (1949–1951, 1992–1996), заседания на УС (1954–1971, 1990–2000), КС (1950–1969, 1991–1994) и СС (1986–
1990).
Доклади и информации от годишни събрания (1955–1964, 1984, 1988).
Годишни производствени планове (1950–1964, 1967–1971, 1988–1990);
планове по труда (1953–1963, 1967–1971, 1985–1990), себестойността на
продукцията (1981–1990), научно-техническия прогрес (1987–1989); инженерни проекти (1979–1980, 1982, 1984, 1986).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1965–1971,
1988–1989), постъпленията от продажби (1993–1994), условията на труд
(1985–1990, 1993), експлоатацията на автомобилния транспорт (1967–1969),
персонала и ФРЗ (1988–1990).
Годишни финансови планове (1951–1963, 1971, 1986–1990) и счетоводни отчети (1950–1951, 1953–1964, 1967–1971, 1981–1995).
Щатни разписания (1956–1971, 1981, 1991–1994, 1996).
Колективни трудови договори (1981–1985).
ДЪРВОМЕТАЛНА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ – СВИЩОВ
Ф. 1026, 3 описа, 58 а.е., 0.70 л.м., 1954–1996 г.
Учредена е през 1954 г. от сливането на ТПК „Първи май“ и ТПК „Първа
петилетка“ – Свищов с предмет на дейност: производство на дограма и мебели,
шлосерство, стругарство, тенекеджийство, производство на отливки от чугун
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и цветни метали, направа на нови и ремонт на водопроводи и електрически инсталации. От 1 юни 1971 г. преминава към Комбинат за услуги „К. Пушкаров“ –
Свищов. През 1991 г. одържавените към комбината ТПК се обединяват в ТПК
„Талвег“ – Свищов. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 3 апр. 1992 г.
се регистрира възстановяването на ТПК „Червена звезда“ чрез отделяне на цеха
за тенекеджийски изделия, услуги и леярство от ТПК „Талвег“. Основната ѝ дейност е производство и реализация на чугунени отливки, тенекеджийски изделия
и услуги.

Учредителен протокол и определения на районен съдия за регистриране
на кооперацията (1954).
Учредителен протокол и решение на Окръжен съд – Велико Търново за
регистрация на възстановената ТПК „Червена звезда“; устав (1992).
Протоколи и материали от общи събрания (1954–1971, 1992–1996) и заседания на УС (1954–1971, 1992–1996).
Историческа справка за създаването и дейността на ТПК „Първи май“ и
ТПК „Червена звезда“ (1965).
Планове: производствени (1965–1968), по труда (1957–1963, 1965–
1968).
Годишни статистически отчети за постъпленията от продажби (1993–
1994), източниците на емисии (1993–1995), промишлените отпадъци (1993,
1995–1996) и трудовите злополуки (1995–1996).
Годишни финансови планове (1961–1970) и счетоводни отчети (1954–
1970, 1992–1995).
Щатни разписания (1995).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЪРВИ МАЙ“ –
СВИЩОВ
Ф. 1028, 2 описа, 24 а.е., 0.18 л.м., 1947–1953; 1991–1996 г.
Учредена е на 14 февр. 1947 г. с предмет на дейност: производство на дограма, мебели и бъчварство. През 1954 г. се обединява с ТПК „Първа петилетка“ –
Свищов в ТПК „Червена звезда“. От 1 юни 1971 г. преминава към Комбинат за
услуги „К. Пушкаров“ – Свищов. През 1991 г. одържавените към комбината ТПК
се обединяват в ТПК „Талвег“ – Свищов. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 3 септ. 1991 г. възстановява своята самостоятелност с предмет
на дейност: производство на мебели, дървена дограма и дърводелски услуги на
населението.

Учредителен протокол (1947).
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на възстановената кооперация и промени в състава на УС и КС (1991–1994).
Устав (1991).
Протоколи и материали от общи събрания (1948–1951) и заседания на
УС (1947–1953, 1992–1994).
Доклади за стопанската дейност (1991–1992, 1995).
Годишни статистически отчети за ресурсите и разпределението на дървена дограма (1991–1993), приходите и разходите по взаимното осигуряване
на член-кооператорите (1993–1995) и трудовите злополуки (1992–1995).
Годишни баланси (1993–1995) и отчети за приходите и разходите (1994–
1995); ревизионни актове (1947–1953, 1991–1996).
Разделителен протокол за отделяне на кооперацията от ТПК „Талвег“
(1992).
Щатни разписания (1991–1992).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ“ –
СВИЩОВ
Ф. 946, 2 описа, 30 а.е., 0.48 л.м., 1947–1976 г.
Учредена е на 1 окт. 1955 г. след обединяването на Шивашка ТПК „Освобождение“ и Обущарска ТПК „Изгрев“ – Свищов с предмет на дейност: обущаро-шивашки услуги. През 1977 г. се влива в Комбинат за услуги – Свищов.

Протоколи от заседания на УС и КС (1947–1964).
Доклади от общи събрания (1947–1964).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, труда
(1949–1964, 1972–1974, 1976), себестойността на продукцията (1949–1964,
1974–1976) и общата продукция (1974–1976).
Годишни счетоводни отчети (1955–1962, 1974–1976).
Щатни разписания (1961–1971, 1975).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „МЛАДОСТ“ –
СВИЩОВ
Ф. 1027, 3 описа, 29 а.е., 0.32 л.м., 1948–1997 г.
Учредена е на 31 дек. 1948 г. с предмет на дейност: бръснаро-фризьорски и
козметични услуги. През 1971 г. се влива в Комбинат за услуги – Свищов. През
1991 г. одържавените към комбината ТПК се обединяват в ТПК „Талвег“ – Свищов. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г. кооперацията възоб
новява самостоятелната си дейност под наименование ТПК „Младост – 1“.
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Учредителен протокол (1948).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на ТПК
„Младост – 1“ (1991).
Устав на кооперацията (1993).
Протоколи и материали от общи събрания (1948–1970) и заседания на
УС и КС (1949–1969); протоколна книга от събрания и заседания на УС
(1992–1997); доклади на ревизионната комисия (1956–1958).
Годишни планове по труда (1959–1970).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1992–1995).
Годишни: финансови планове (1959–1970), счетоводни отчети (1964–
1970), баланси и отчети за приходите и разходите (1992–1995); ревизионни
актове (1957–1969, 1992–1995).
Разделителен протокол, протокол за преоценка на материални дългот
райни активи и описи на основни средства за отделяне на кооперацията от
ТПК „Талвег“ – Свищов (1992).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„МИЛАН ВАСИЛЕВ“ – СВИЩОВ
Ф. 930, 5 описа, 203 а.е., 1.31 л.м., 1954–1996 г.
Учредена е на 9 дек. 1954 г. с предмет на дейност: книговезки услуги, детска
и бебешка конфекция, услуги на населението. През 1977 г. преминава като звено
към ОТПКИ „Царевец“ – Велико Търново. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 15 дек. 1988 г. се регистрира като самостоятелна ТПКИ „Милан
Василев“. От 1994 г. променя наименованието си на Производителна кооперация
на инвалидите „Нове“ – Свищов.

Учредителен протокол (1954); протокол от събрание за разделяне на кооперацията с ОТПКИ „Царевец“ – Велико Търново (1988).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на кооперацията, промени в наименованието и в състава (1988–1994).
Устав (1992).
Протоколи и материали от годишни отчетни събрания (1955–1964, 1974,
1978–1996), заседания на УС (1954–1968), КС (1961–1968) и СС (1982–1986,
1990–1994).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1959–1985), материално-техническото снабдяване (1972,
1974) и износа (1970–1971).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1965–
1990), печалбата (1968–1974, 1977–1979), труда в държавните промишлени
предприятия (1965–1980), качеството на продукцията (1986–1987, 1989), се256
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бестойността (1981–1985), постъпленията от продажби (1992–1994), персонала и ФРЗ (1968–1974, 1977–1979, 1981–1990).
Годишни финансови планове (1965–1980, 1982–1990) и счетоводни отчети (1961–1995).
Щатни разписания (1960–1966, 1969–1980, 1984–1995).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – СТРАЖИЦА
Ф. 978, 6 описа, 209 а.е., 1.95 л.м., 1947–1996 г.
Съществува самостоятелно от 1 апр. 1947 г. с предмет на дейност: производство на бъчви, мебели, електрически уреди, коларо-железарски услуги. През
1957 г. към нея се присъединява ТПК „Стахановец“ – Стражица, а през 1971 г. –
ТПК от селата Камен, Кесарево, Сушица и Джулюница. С решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 8 ноем. 1993 г. се преименува на ТПК „Електра“.

Учредителна преписка (1947–1958).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за промяна в наименованието, състава на УС и КС и представителството на кооперацията (1993).
Устав (1992).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1977, 1985).
Протоколи и материали от общи събрания (1949–1996), протоколна книга от заседания на УС (1977–1991, 1993–1995).
Годишни отчетни доклади (1986–1990); рекламни листовки за произвежданите изделия (б.д.).
Годишни производствени планове, планове по труда (1952–1980, 1986–
1990), себестойността на продукцията (1961–1980, 1986–1990), капиталното
строителство (1951–1960), ФРЗ (1952–1974); инженерен проект (1986).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1981–1985,
1987–1990), себестойността на продукцията (1965–1986, 1988–1989), материално-техническото снабдяване (1955–1963), експлоатацията на автомобилния транспорт (1971–1985, 1992–1995), източниците на емисии (1994–1995),
персонала и ФРЗ (1985–1990), трудовите злополуки (1965–1969, 1983–1985,
1988–1989, 1993–1995).
Годишни финансови планове (1981–1985) и счетоводни отчети (1949–
1985, 1991–1995); ревизионни актове (1948–1961, 1970–1971, 1975–1980).
Заявления и молби за членство (1950–1951, 1957–1959).
Щатни разписания (1974–1979, 1981, 1983–1990).
Протоколи и материали от заседания на Комисията по осигуряване и
охрана на труда в кооперацията (1982–1985, 1987).
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „МОСКВА“ –
СУХИНДОЛ
Ф. 966, 4 описа, 183 а.е., 1.36 л.м., 1948–1993 г.
Учредена е през 1945 г. като Шивашка ТПК „Възраждане“ с предмет на
дейност: производство на мъжко и дамско горно облекло. От 1947 г. променя
наименованието си на ТПК „Москва“ с дейност: производство на памучен трикотаж, конфекция и извършване на всички видове ишлеме и услуги. През 1994 г. се
преименува на ТПК „Възраждане“.

Примерен устав (1971).
Протоколи от общи събрания (1963–1984), заседания на УС (1948–1993)
и КС (1963, 1965–1975).
Отчетни доклади на УС и КС (1963, 1965–1975).
Годишни производствени планове (1961–1990); планове по труда (1955–
1990) и себестойността на продукцията (1959–1961, 1964–1990).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1981–
1984, 1990); себестойността (1975–1980, 1986–1990) и качеството на продукцията (1975–1980); реализираната продукция по асортименти, съгласно
сключените договори (1975–1976, 1989–1990); ресурсите и реализацията на
дограма (1965–1974); експлоатацията на автомобилния транспорт, цените и
реализацията на стокова продукция (1966–1971); производството на ишлеме
(1966–1967).
Годишни финансови планове (1965–1972, 1978–1988) и счетоводни отчети (1958, 1960–1961, 1963, 1965–1990).
Щатни разписания (1959–1984).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СТ. СТАНЧЕВ“ – с. СУШИЦА
Ф. 1020, 1 опис, 31 а.е., 0.41 л.м., 1948–1966 г.
Учредена е през 1948 г. като ПК „Бъдеще“ с предмет на дейност: коларожелезарски, текстилно-бояджийски, обущарски, шивашки и столаро-бъчварски
услуги на населението. От 1952 г. променя наименованието си на Обща ТПК
„Ст. Станчев“. През 1971 г. преминава като цех към ТПК „Девети септември“ –
Стражица.

Учредителна преписка, учредителен протокол и примерен устав (1948–
1951).
Протоколни книги и протоколи от общи събрания и заседания на УС и
КС (1949–1966).
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Годишни производствени планове, планове по труда (1954–1964) и се
бестойността на продукцията (1954–1962).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1956–1962)
и труда (1956–1964).
Годишни финансови планове (1953–1964) и счетоводни отчети (1948–
1964).
Книги за инвентарите и балансите (1948–1951).
Щатни разписания (1954–1964).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
НАРОЧНИ БАЛАНСИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪГ
Ф. 618, 3 описа, 364 а.е., 1.36 л.м., 1928–1968 г.
ПЪРВА БЪЛГАРСКА ФАБРИКА „РАЗЕМА“ ООД – ГАРА ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 646, 1 опис, 17 а.е., 0.13 л.м., 1946–1948 г.
ДИП „ПЪРВИ МАЙ“ – МАШИННО-РЕМОНТНА БАЗА –
с. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 531, 1 опис, 2 а.е., 0.04 л.м., 1947–1951 г.
ДИП „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – КЕРАМИЧНА ФАБРИКА –
с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 530, 1 опис, 9 а.е., 0.16 л.м., 1947–1951 г.
ДИП КЕРАМИЧНА ФАБРИКА „НАЧО ИВАНОВ“ – с. ДИЧИН
Ф. 535, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1947–1951 г.
ДИП КЕРАМИЧНА ФАБРИКА „СТРАНДЖА“ –
с. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 532, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1948–1952 г.
ДЪРЖАВНА ЦИГЛЕНА ФАБРИКА „ДЪЛГА ЛЪКА“ – с. ПРИСОВО
Ф. 534, 1 опис, 6 а.е., 0.12 л.м., 1951 г.
ДИП „ВАРОВИК“ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 529, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1947–1951 г.
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ДЪРВООБРАБОТВАЩ КОМБИНАТ – с. КАМЕН
Ф. 459, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1949–1958 г.
ДИП „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 210, 1 опис, 16 а.е., 0.12 л.м., 1949–1953 г.
ДИП „ТРАПЕЗИЦА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 167, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1948–1951 г.
ДИП „ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА“ – СВИЩОВ
Ф. 1046, 1 опис, 34 а.е., 0.28 л.м., 1950–1964 г.
ПЕЧАТНИЦА „ДИМИТЪР ИВАНОВ И СИНОВЕ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 629, 1 опис, 4 а.е., 0.09 л.м., 1945–1947 г.
ДИП „ДЕРВЕНТ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 441, 1 опис, 7 а.е., 0.11 л.м., 1947–1949 г.
ДИП „ТРИФОН САРАЛИЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 445, 1 опис, 5 а.е., 0.16 л.м., 1947–1948 г.
ОБЕДИНЕНИ ДЪРЖАВНИ МЕЛНИЦИ „ТРИФОН САРАЛИЕВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 444, 1 опис, 27 а.е., 0.33 л.м., 1943–1954 г.
ОКОЛИЙСКО МЕЛНИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 440, 1 опис, 15 а.е., 0.20 л.м., 1955–1959 г.
ДИП „ЕМА“ – с. ВЕТРИНЦИ
Ф. 528, 1 опис, 7 а.е., 0.13 л.м., 1944–1951 г.
ДСП „МЕСОЦЕНТРАЛА“ – ОКРЪЖЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 505, 1 опис, 14 а.е., 0.17 л.м., 1953–1957 г.
ДСП „МЕСОЦЕНТРАЛА“ – УГОИТЕЛНО СТОПАНСТВО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 504, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1954–1957 г.
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„АГРИМА – ЯНТРА“ ООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1681, 1 опис, 7 а.е., 0.02 л.м., 1993–1997 г.
„АГРИМА – ЯНТРА“ АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1682, 1 опис, 10 а.е., 0.03 л.м., 1995–1997 г.
ДИП „СОДОЛИМОНАДЕНА РАБОТИЛНИЦА НА РАЧО
БОШНАКОВ И НИКОЛА ИВАНОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 628, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1940–1948 г.
СОДОЛИМОНАДЕНА РАБОТИЛНИЦА
„ХРИСТО Ц. БРЪЧКОВ И СИЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 627, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1931–1947 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРИ АПК – СТРАЖИЦА
Ф. 1183, 2 описа, 20 а.е., 0.18 л.м., 1972–1981 г.
ОКОЛИЙСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ФИЛИАЛ
МЕЛНИЧЕН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 439, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1951–1960 г.
ДЪРЖАВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕТЪР“ –
ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1310, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1969–1970 г.
ДЪРЖАВНА МЕЛНИЦА „МУСАЛА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 913, 1 опис, 15 а.е., 0.22 л.м., 1930–1953 г.
КОМБИНАТ ЗА УСЛУГИ „СПИРДОН КАРПУСЧИЕВ“ – с. РЕСЕН
Ф. 1369, 1 опис, 51 а.е., 0.20 л.м., 1975–1980 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ
„СЛАВЧО“ – с. БРЕГОВИЦА
Ф. 464, 1 опис, 2 а.е., 0.01 л.м., 1949–1951 г.
ТЕКСТИЛНА БОЯДЖИЙСКА ТПК „БАГРА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 592, 1 опис, 19 а.е., 0.18 л.м., 1948–1957 г.
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МЕСАРО-КОЛБАСАРСКА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 454, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1945–1954 г.
ЗАНАЯТЧИЙСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА МЕСАРОКОЛБАСАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ПОДЕМ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 463, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1945–1947 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ХЛЕБАРО-СЛАДКАРСКА
КООПЕРАЦИЯ „НОВ ЖИВОТ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 467, 1 опис, 5 а.е., 0.09 л.м., 1947–1954 г.
СЛАДКАРСКА ТПК „СЛАДКООП“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 466, 1 опис, 5 а.е., 0.09 л.м., 1948–1954 г.
ТПК „СЛАВЯНКА“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 465, 1 опис, 15 а.е., 0.18 л.м., 1954–1961 г.
ОБЩА ТПК „ВЪЗХОД“ – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 650, 1 опис, 12 а.е., 0.25 л.м., 1948–1957 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА
КООПЕРАЦИЯ – с. ДОБРИ ДЯЛ
Ф. 461, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1949–1952 г.
ТПК „ЕДИНСТВО“ – с. ДРАГИЖЕВО
Ф. 911, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1949–1959 г.
ОБУЩАРСКА ТПК „ПЪРВИ МАЙ“ – ЕЛЕНА
Ф. 658, 1 опис, 7 а.е., 0.13 л.м., 1947–1954 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА МЕСАРО-КОЛБАСАРСКА
КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 456, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1946–1957 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА
КООПЕРАЦИЯ – с. КАМЕН
Ф. 458, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1948–1955 г.
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ОБЩА ТПК „ЕДИНСТВО“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 624, 1 опис, 16 а.е., 0.32 л.м., 1952–1960 г.
ОБЩА ТПК „ЕДИНСТВО“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 922, 1 опис, 17 а.е., 0.14 л.м., 1952–1960 г.
ТПК „ИЗГРЕВ“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 924, 1 опис, 7 а.е., 0.06 л.м., 1939–1954 г.
ТПК „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 921, 1 опис, 12 а.е., 0.13 л.м., 1947–1954 г.
ТПК „БАЛКАН“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 923, 1 опис, 9 а.е., 0.09 л.м., 1948–1958 г.
ТПК „ХИГИЯ“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 925, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1949–1952 г.
МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ТПК „УНИВЕРСАЛ“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 614, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1947–1950 г.
КАМЕНОДЕЛСКА ТПК „ГРАНИТ“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 617, 1 опис, 2 а.е., 0.09 л.м., 1948–1951 г.
ГРЪНЧАРО-КЕРАМИЧНА ТПК „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ –
с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 615, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1948–1951 г.
ДЪРВООБРАБОТВАЩА ТПК „ХАИНБОАЗ“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 611, 1 опис, 5 а.е., 0.12 л.м., 1948–1953 г.
ТЕКСТИЛНА БОЯДЖИЙСКА ТПК „БАГРА“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 613, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1949–1951 г.
ШИВАШКА ТПК „МОСКВА“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 612, 1 опис, 13 а.е., 0.34 л.м., 1946–1952 г.
ОБУЩАРСКА ТПК „ТР. САРАЛИЕВ“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 616, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1946–1954 г.
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ ОТДЕЛИ –
с. ЛЕДЕНИК
Ф. 449, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1948–1954 г.
ТПК „АВТОПОБЕДА“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 912, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1957–1962 г.
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА
КООПЕРАЦИЯ „СЪЗНАНИЕ“ – с. НОВА ВЪРБОВКА
Ф. 460, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1949–1954 г.
ТПК „МЕТАЛ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 603, 1 опис, 12 а.е., 0,12 л.м., 1949–1954 г.
СТОЛАРО-КОЛАРСКА ТПК „ИЗГРЕВ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 601, 1 опис, 21 а.е., 0.32 л.м., 1933–1954 г.
КОЖАРСКА ТПК „СИБИР“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 600, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1947–1954 г.
ОБУЩАРСКА ТПК „ТРУД“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 604, 1 опис, 20 а.е., 0.28 л.м., 1945–1954 г.
ШИВАШКА ТПК „СВОБОДА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 598, 1 опис, 12 а.е., 0.18 л.м., 1947–1954 г.
ТПК „НАРОДНА УКРАСА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 602, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1949–1954 г.
МЕБЕЛНА СТОЛАРСКА ТПК „БОР“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 787, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1945–1952 г.
ШИВАШКА ТПК „КОЛЕКТИВ“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 785, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1946–1951 г.
ОБУЩАРСКА ТПК „ТРУД“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 786, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1947–1952 г.
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МАШИННА КОЖУХАРСКА КАЛПАКЧИЙСКА ТПК
„ПЪРВИ МАЙ“ – с. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 462, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1947–1958 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ
„ХАИНБОАЗ“ – с. РАЙКОВЦИ
Ф. 457, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1949–1957 г.
ВАРОВА ТПК „ГРАНИТ“ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 468, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1945–1961 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ
КООПЕРАТИВНИ ОТДЕЛИ „СИЛА“ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 453, 1 опис, 12 а.е., 0.13 л.м., 1947–1952 г.
ТПК „ПЪРВА ПЕТИЛЕТКА“ – СВИЩОВ
Ф. 1029, 1 опис, 12 а.е., 0.14 л.м., 1949–1954 г.
ТПК „ТРУД“ – с. СТРАХИЛОВО
Ф. 455, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1948–1949 г.
ТПК „ПЪРВИ МАЙ“ – с. ЧАПАЕВО
Ф. 451, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1949–1957 г.
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V. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
V. 1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
О К О Л И ЙС К И А ГРОНОМСТ ВА
3 фонда, 3 описа, 131 а.е., 2.77 л.м., 1943–1948 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 60, 1 опис, 51 а.е., 0,62 л.м., 1944–1948 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 113, 1 опис, 26 а.е., 0.62 л.м., 1944–1948 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – СВИЩОВ
Ф. 183, 1 опис, 54 а.е., 1.53 л.м., 1943–1948 г.
Съществуват отпреди 9 септ. 1944 г. Основната им дейност след 1944 г. е
преустройство на селското стопанство чрез планиране на земеделието, въвеждане нови интензивни култури и нови методи за обработване на земята, подпомагане на земеделските стопанства със семена, райониране на земеделските
култури. Закрити са на 30 апр. 1948 г. със Закона за народните съвети и новото
административно-териториално деление на страната. Функциите им се поемат
от отделите „Селско стопанство“ при околийските народни съвети.

Протоколи за: учредяване на Земеделско-стопански съвети (1944–1945),
национализиране на едрия земеделски инвентар (1947–1948), оземляване на
малоимотни стопани (1948), учредяване на ТКЗС – с. Страхилово – Ф. 183
(1948).
Отчети за изпълнение на двегодишния стопански план (1947–1948).
Кореспонденция с Министерство на земеделието, Областна служба по
земеделие, Областна стопанска камара и Скотовъдна централа – Плевен, Съюза на коневъдите и селата от околията за закона за извънредния данък върху военновременните печалби в земеделските стопанства и подобрение бита
на селяните – Ф. 183 (1943–1945), стопанисване на фондовите земи (1946),
коопериране на селското стопанство, земеустрояването на ТКЗС, оземляването на малоимотни селяни (1944–1948), състоянието на скотовъдството
(1944–1948), дейността на агрономствата (1944–1947).
Таблици, списъци и сведения за: разпределението на земята по земеделски стопанства (1944) и категориите земеделци (1946), броя на вършачките и
количеството на фондовите земи, фуражодобива (1945), земеустрояването на
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ТКЗС и състоянието на едрия земеделски инвентар (1946–1947), снабдяването на стопанствата със семена и инвентар, броя на селскостопанските животни, засетите площи със зърнени култури, лозя и овощни дървета (1944–1948)
и състоянието на пчеларството (1944–1945).
Статистически отчети и сведения за: разпределението на земята по селски стопанства, използваемата земя, наличните обработваеми и засети площи, производството на зърнени храни, броя на селскостопанските животни,
средните добиви от декар (1944–1948).
ТР У Д ОВО - К ООП Е Р А Т ИВНИ З Е МЕ Д Е ЛСКИ
С ТОПАНСТ В А И З Е М Е Д Е Л СКИ КООП Е РА ЦИИ
131 фонда, 241 описа, 7866 а.е., 95.63 л.м., 1944–2007 г.
Създадени са след 9 септ. 1944 г. за колективно стопанисване на земя, животни и инвентар, производство и реализация на селскостопанска продукция.
Идеята за колективна обработка на земята води началото си от 1939–1940 г.,
когато в селата Върбовка и Овча могила се създават първите земеделски производителни кооперации. След 1944 г. те се масовизират и прерастват в ТКЗС.
През 1944–1945 г. първите ТКЗС се учредяват като отдели към кредитните кооперации в селата Долна Оряховица, Драгомирово, Горски Сеновец, Батак, Русаля, Стражица, Козловец и Михалци. През следващите години колективизацията
продължава с още по-бързи темпове и до края на 1949 г. във Великотърновски
окръг се сформират още 68 ТКЗС. С това се създават предпоставки за масово коопериране на земята, което започва през 1950 г. и приключва през периода
1956–1957 г. Във връзка с преустройството на селското стопанство през 1958 г.
започва уедряване на стопанствата и създаване на обединени ТКЗС. През 1971–
1977 г. тези ОТКЗС преустановяват съществуването си и се вливат в АПК и
ПАК на територията на окръга като клонови стопанства и растениевъдно-животновъдни бригади. С Указ на ДС от 1989 г. АПК се закриват и се създават
колективни земеделски стопанства, които са правоприемници на ТКЗС. През
периода 1990–1991 г. те се пререгистрират в земеделски кооперации. Съгласно
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагането му, през 1992 г. те са обявени в ликвидация. Със заповед на
Областния управител – Ловеч се назначават ликвидационни съвети, чиято задача
е разпределяне имуществото на кооперативните стопанства. С влизане в сила
на изменението и допълнението на ЗСПЗЗ от 16 май 1995 г. се прекратява дейността на ЛС и се свикват Общи събрания на правоимащите, които избират комисии за доразпределяне на имуществото. Документите от дейността на КЗС,
земеделските кооперации и ЛС са комплектувани към фондовете на ТКЗС. Изключение правят земеделските кооперации в Елена, Павликени и селата Каранци
и Присово, които са обособени в нови фондове.
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ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. АЛЕКСАНДРОВО
Ф. 420, 1 опис, 38 а.е., 0.59 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Д.
Благоев“ – с. Горна Студена.

ТКЗС „ПЪРВА ПЕТИЛЕТКА“ – с. АСЕНОВО
Ф. 538, 2 описа, 63 а.е., 0.64 л.м., 1949–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 1 ян. 1949 г. На 1 ян. 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Червена
звезда“ – с. Асеново.

ТКЗС „БАЛВАНСКА БИТКА“ – с. БАЛВАН
Ф. 434, 2 описа, 83 а.е., 0.93 л.м., 1948–1958; 1989–1995 г.

Учредено през 1948 г. В края на 1958 г. се влива в състава на ОТКЗС „Балванска битка“ – с. Балван.

ТКЗС „БАЛКАН“ – с. БАЛКАНЦИ
Ф. 373, 1 опис, 12 а.е., 0.17 л.м., 1957–1958 г.

Учредено на 17 авг. 1957 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Петър Топалов – Шмид“ – с. Кесарево.

ТКЗС „ТОЛБУХИН“ – с. БАТАК
Ф. 398, 2 описа, 81 а.е., 0.78 л.м., 1945–1958; 1989–1995 г.

Учредено на 19 авг. 1945 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димит
ров“ – с. Караисен.

ТКЗС – с. БЕБРОВО
Ф. 1111, 1 опис, 24 а.е., 0.32 л.м., 1956–1965 г.

Учредено на 30 септ. 1956 г. През февруари 1959 г. влиза в състава на
ОТКЗС – с. Беброво.

ТКЗС „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БЛАГОЕВО
Ф. 1628, 2 описа, 31 а.е., 0.10 л.м., 1951–1958; 1991–1993 г.

Учредено на 8 ян. 1949 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Мичурин“ – с. Стражица.

ТКЗС „ТРИМА ПАРТИЗАНИ“ – с. БРЕГОВИЦА
Ф. 562, 1 опис, 23 а.е., 0.17 л.м., 1950–1957 г.

Учредено през 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И. Ленин“ –
с. Долна Оряховица.
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ТКЗС „БОЛШЕВИК“ – с. БУТОВО
Ф. 360, 3 описа, 132 а.е., 1.06 л.м., 1948–1958; 1990–1995 г.

Учредено на 8 окт. 1948 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „В.
И. Ленин“ – с. Върбовка.

ТКЗС „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
Ф. 433, 2 описа, 74 а.е., 0.90 л.м., 1950–1958; 1989–1995 г.

Учредено през 1950 г. През 1960 г. влиза в състава на ОТКЗС „Майор Г. Кочев“ – с. Драгомирово.

ТКЗС „ПИПЕНЕРИСТ“ – с. БЯЛА РЕКА
Ф. 339, 1 опис, 76 а.е., 1.08 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 16 ноем. 1948 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Септември“ – с. Сухиндол.

ТКЗС „БАЧО КИРО“ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 517, 3 описа, 87 а.е., 0.79 л.м., 1947–1958; 1992–1994 г.

Учредено на 17 окт. 1947 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Бачо
Киро“ – с. Бяла черква.

ТКЗС „ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА“ – с. ВЕЛЧЕВО
Ф. 512, 1 описа, 11 а.е., 0.08 л.м., 1956–1958 г.

Учредено на 5 март 1956 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Трифон
Саралиев“ – с. Килифарево.

ТКЗС – с. ВЕТРЕНЦИ
Ф. 426, 2 описа, 37 а.е., 0.78 л.м., 1949–1958 г.

Учредено на 23 февр. 1949 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Балванска битка“ – с. Балван.

ТКЗС „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ – с. ВИНОГРАД
Ф. 448, 1 опис, 37 а.е., 0.74 л.м., 1950–1958 г.

Учредено на 3 май 1950 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен.

ТКЗС – с. ВИШОВГРАД
Ф. 518, 2 описа, 45 а.е., 0.47 л.м., 1948–1958; 1989–1995 г.

Учредено през 1948 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Бачо
Киро“ – с. Бяла черква.

269

Архивни справочници

ТКЗС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ВЛАДИСЛАВ
Ф. 252, 2 описа, 29 а.е., 0.42 л.м., 1957–1958; 1991–1994 г.

Учредено на 18 февр. 1957 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Мичурин“ – с. Стражица.

ТКЗС „РОСИЦА“ – с. ВОДОЛЕЙ
Ф. 404, 2 описа, 49 а.е., 0.60 л.м., 1948–1992 г.

Учредено през 1948 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път към комунизма“ – с. Ресен.

ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. ВЪРБИЦА
Ф. 399, 2 описа, 72 а.е., 0.79 л.м., 1950–1958; 1989–1995 г.

Учредено на 29 апр. 1950 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„В. И. Ленин“ – с. Долна Оряховица.

ТКЗС „ПИОНЕР“ – с. ВЪРБОВКА
Ф. 379, 2 описа, 117 а.е., 1.10 л.м., 1945–1958; 1989–1992 г.

Учредено на 25 апр. 1939 г. като производителна земеделска кооперация
„Съгласие“ за колективна обработка на земята. След 1944 г. се масовизира и укрепва. През януари 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И. Ленин“ – с. Върбовка.

ТКЗС „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. ВЪРЗУЛИЦА
Ф. 636, 1 опис, 42 а.е., 0.35 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Трета петилетка“ – с. Масларево.

ТКЗС „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – с. ГОРНА ЛИПНИЦА
Ф. 478, 3 описа, 95 а.е., 0.93 л.м., 1948–1959; 1971–1974; 1989–1994 г.

Учредено през 1948 г. През 1960 г. се обединява с ТКЗС – с. Дъскот. През
1962 г. преминава към ОТКЗС „Н. Й. Вапцаров“ – с. Долна Липница. Самостоятелно ТКЗС е през периода 1971–1974 г., след което се влива в АПК „Росица“ –
Павликени.

ТКЗС „Д. БЛАГОЕВ“ – с. ГОРНА СТУДЕНА
Ф. 423, 3 описа, 76 а.е., 0.86 л.м., 1945–1958; 1989–1993 г.

През периода 1945–1948 г. е отдел към всестранна кооперация „Успех“ –
с. Горна Студена. Учредено като ТКЗС на 12 авг. 1948 г. В началото на 1959 г.
влиза в състава на ОТКЗС „Д. Благоев“ – с. Горна Студена.
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ТКЗС „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ
Ф. 470, 1 опис, 31 а.е., 0.50 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС – с. Драганово.

ТКЗС „В. И. ЛЕНИН“ – с. ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ
Ф. 563, 2 описа, 54 а.е., 0.35 л.м., 1949–1958; 1992–1995 г.

Учредено през 1949 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И.
Ленин“ – с. Долна Оряховица.

ТКЗС „ПРОБИВ“ – с. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 596, 2 описа, 62 а.е., 0.63 л.м., 1945–1958; 1992–1994 г.

Учредено на 12 юли 1945 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен.

ТКЗС – с. ГОРСКО КАЛУГЕРОВО
Ф. 307, 1 опис, 27 а.е., 0.17 л.м., 1957–1958 г.

Учредено на 20 март 1957 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Септември“ – с. Сухиндол.

ТКЗС – с. ГОРСКО КОСОВО
Ф. 308, 1 опис, 95 а.е., 0.55 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 1 дек. 1948 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Септември“ – с. Сухиндол.

ТКЗС „ПЕТИ КОНГРЕС НА БКП“ – с. ГОРСКО НОВО СЕЛО
Ф. 487, 1 опис, 44 а.е., 1.05 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 25 дек. 1948 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димитров“ – с. Джулюница.

ТКЗС „ВИСОК ДОБИВ“ – с. ГРАДИНА
Ф. 411, 2 описа, 70 а.е., 0.78 л.м., 1950–1958; 1991–1993 г.

Учредено на 29 апр. 1950 г. През ноември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Г. Димитров“ – с. Полски Сеновец.

ТКЗС „ТОДОР РАДОСЛАВОВ“ – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 800, 3 описа, 68 а.е., 0.46 л.м., 1951–1958; 1989–1997 г.

Учредено на 24 ноем. 1950 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Тр.
Саралиев“ – с. Килифарево.
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ТКЗС „НОВ ЖИВОТ“ – с. ДЕЛЯНОВЦИ
Ф. 570, 1 опис, 18 а.е., 0.17 л.м., 1950–1956 г.

Учредено на 28 авг. 1950 г. През април 1956 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Път към комунизма“ – с. Морава.

ТКЗС „ПЕКО ТАКОВ“ – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 503, 2 описа, 75 а.е., 1.49 л.м., 1948–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 12 окт. 1948 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Г. Димитров“ – с. Джулюница.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ДИМЧА
Ф. 359, 3 описа, 102 а.е., 1.41 л.м., 1947–1958; 1989–1995 г.

Учредено през 1947 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И.
Ленин“ – с. Върбовка.

ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. ДИЧИН
Ф. 409, 2 описа, 98 а.е., 1.25 л.м., 1948–1958; 1989–1992 г.

Учредено през 1948 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път към комунизма“ – с. Ресен.

ТКЗС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. ДОБРИ ДЯЛ
Ф. 221, 2 описа, 40 а.е., 0.68 л.м., 1948–1958; 1989–1992 г.

Учредено на 8 март 1948 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС –
Лясковец.

ТКЗС „НОВ ЖИВОТ“ – с. ДОЛНА ЛИПНИЦА
Ф. 479, 2 описа, 86 а.е., 1.19 л.м., 1947–1960; 1989–1993 г.

Учредено на 1 авг. 1947 г. През периода 1960–1961 г. е съставно ТКЗС на
ОТКЗС „Първи май“ – с. Обединение, след което преминава към ОТКЗС „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Долна Липница.

ТКЗС „ХРИСТО КОЗЛЕВ“ – с. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 476, 2 описа, 63 а.е., 1.07 л.м., 1945–1958; 1989–1993 г.

Учредено през 1944 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И.
Ленин“ – с. Долна Оряховица.

ТКЗС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 469, 1 опис, 64 а.е., 1.90 л.м., 1948–1958 г.

Учредено през 1948 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС – с. Драганово.
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ТКЗС „ЛЕНИН“ – с. ДРАГИЖЕВО
Ф. 220, 1 опис, 11 а.е., 0.12 л.м., 1957–1958 г.

Учредено на 26 март 1956 г. През декември 1958 г. влиза в състава на
ОТКЗС – Лясковец.

ТКЗС „МАЙОР Г. КОЧЕВ“ – с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 430, 3 описа, 87 а.е., 1.39 л.м., 1945–1959; 1989–1995 г.

Учредено на 20 май 1945 г. През 1960 г. влиза в състава на ОТКЗС „Майор Г.
Кочев“ – с. Драгомирово.

ТКЗС – с. ДЪСКОТ
Ф. 225, 3 описа, 138 а.е., 0.95 л.м., 1947–1959; 1989–1993 г.

Учредено на 24 апр. 1947 г. През 1960 г. влиза в състава на ОТКЗС – с. Дъскот.

ТКЗС – ЕЛЕНА
Ф. 660, 1 опис, 48 а.е., 0.85 л.м., 1956–1965 г.

Учредено през 1956 г. В края на 1965 г. става ДЗС.

КООПЕРАЦИЯ „ЕЛЕНА“ – ЕЛЕНА
Ф. 1621, 1 опис, 38 а.е., 0,13 л.м., 1989–1994 г.

Регистрирана на 4 ян. 1990 г. като КЗС – Агрофирма „Елена“, след прекратяване дейността на АПК „Чумерна“ – Елена. Ликвидира дейността си през
1994 г.

ТКЗС „ЛАЗАР ЙОРДАНОВ“ – с. ЕМЕН
Ф. 471, 1 опис, 33 а.е., 0.48 л.м., 1949–1958 г.

Учредено през 1949 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Балванска
битка“ – с. Балван.

ТКЗС „ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ“ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 419, 2 описа, 62 а.е., 0.68 л.м., 1948–1958; 1989–1996 г.

Учредено през октомври 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Заря на комуниз
ма“ – с. Златарица през 1958 г.

ТКЗС – с. ИВАНЧА
Ф. 400, 3 описа, 75 а.е., 1.03 л.м., 1949–1958; 1989–1994 г.

Учредено през 1949 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Първи май“ –
с. Обединение.
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ТКЗС „СТАЛИНЕЦ“ – с. КАМЕН
Ф. 425, 1 опис, 69 а.е., 1.10 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 30 май 1948 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен.

ТКЗС „ЗАВЕТИТЕ НА ДИМИТРОВ“ – с. КАПИНОВО
Ф. 429, 4 описа, 82 а.е., 0.92 л.м., 1948–1958; 1990–1995 г.

Учредено през 1948 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Червеният
октомври“ – с. Церова кория.

ТКЗС „КАПИТАН ГЕОРГИ ШАБОВ“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 436, 2 описа, 61 а.е., 0.66 л.м., 1948–1958; 1989–1993 г.

Учредено през 1949 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димит
ров“ – с. Караисен.

ТКЗС „БОЛШЕВИК“ – с. КАРАНЦИ
Ф. 367, 2 описа, 60 а.е., 0.69 л.м., 1950–1958; 1989–1992 г.

Учредено на 7 апр. 1950 г. През ноември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В.
И. Ленин“ – с. Полски Тръмбеш.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ
„ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – с. КАРАНЦИ
Ф. 1756, 1 опис, 16 а.е., 0.07 л.м., 1993–2003 г.

Учредена през 1993 г. за производство на селскостопанска продукция и услуги на населението. Ликвидира дейността си през 2003 г.

ТКЗС – с. КЕСАРЕВО
Ф. 391, 1 опис, 63 а.е., 0.74 л.м., 1949–1958 г.

Учредено на 26 дек. 1948 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„П. Топалов – Шмид“ – с. Кесарево.

ТКЗС „ТРИФОН САРАЛИЕВ“ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 580, 2 описа, 28 а.е., 0.68 л.м., 1947–1958 г.

Учредено на 15 авг. 1947 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Тр. Саралиев“ – с. Килифарево.

ТКЗС „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 368, 2 описа, 51 а.е., 0.57 л.м., 1950–1958; 1991–1992 г.

Учредено на 19 авг. 1950 г. През ноември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„В. И. Ленин“ – с. Полски Тръмбеш.
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ТКЗС „ПАРТИЗАНИН“ – с. КОЕВЦИ
Ф. 310, 1 опис, 96 а.е., 0.98 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 11 дек. 1948 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Септември“ – с. Сухиндол.

ТКЗС „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – с. КОЗАРЕВЕЦ
Ф. 219, 3 описа, 94 а.е., 0.86 л.м., 1948–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 14 ноем. 1948 г. През декември 1958 г. влиза в състава на
ОТКЗС – Лясковец.

ТКЗС „ЛИСЕНКО“ – с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 555, 4 описа, 136 а.е., 1.54 л.м., 1945–1974; 1989–1993 г.

Учредено на 12 февр. 1945 г. През 1958 г. се обединява с ТКЗС в селата Драгомирово, Българско Сливово и Ореш. Отново е самостоятелно стопанство от
февруари 1959 г. През януари 1975 г. преминава като Клоново стопанство към
АПК „Дунав“ – Свищов.

ТКЗС „ДВАДЕСЕТИ КОНГРЕС“ – с. КОНСТАНТИН
Ф. 727, 1 опис, 67 а.е., 0.76 л.м., 1956–1966 г.

Учредено на 13 февр. 1956 г. През 1966 г. става ДЗС.

ТКЗС – с. КРАСНО ГРАДИЩЕ
Ф. 309, 1 опис, 106 а.е., 0.72 л.м., 1949–1958 г.

Учредено през 1949 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Септември“ – с. Сухиндол.

ТКЗС „ДЕВЕТНАДЕСЕТИ КОНГРЕС НА КПСС“ – с. КРУШЕТО
Ф. 521, 1 опис, 37 а.е., 0.59 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Октомврийска победа“ – с. Поликраище.

ТКЗС „МИЧУРИН“ – с. КУЦИНА
Ф. 418, 3 описа, 65 а.е., 0.98 л.м., 1950–1958; 1989–1995 г.

Учредено на 29 септ. 1950 г. През ноември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Г. Димитров“ – с. Полски Сеновец.

ТКЗС „ЯНТРА“ – с. ЛЕДЕНИК
Ф. 343, 1 опис, 26 а.е., 0.32 л.м., 1949–1958 г.

Учредено на 28 окт. 1948 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС –
Велико Търново.
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ТКЗС – с. ЛЕСИЧЕРИ
Ф. 302, 2 описа, 97 а.е., 1.06 л.м., 1948–1958; 1989–1992 г.

Учредено на 1 дек. 1948 г. През октомври 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Комуна“ – с. Михалци.

ТКЗС „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – с. ЛОЗЕН
Ф. 415, 2 описа, 89 а.е., 1.01 л.м., 1946–1958; 1990–1994 г.

Учредено на 17 март 1946 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен
през 1958 г.

ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 180, 2 описа, 50 а.е., 0.47 л.м., 1951–1959; 1989–1993 г.

Учредено през 1951 г. През декември 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС – Лясковец.

ТКЗС „ЕДИНСТВО“ – с. МАРЯН
Ф. 1117, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1957–1958 г.

Учредено на 8 септ. 1957 г. През февруари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС –
с. Беброво.

ТКЗС „ИВАН ЛЮЦКАНОВ“ – с. МАСЛАРЕВО
Ф. 635, 2 описа, 91 а.е., 0.93 л.м., 1950–1958; 1989–1992 г.

Учредено на 22 май 1950 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Трета петилетка“ – с. Масларево.

ТКЗС „ДРУЖБА“ – с. МЕРДАНЯ
Ф. 218, 2 описа, 28 а.е., 0.23 л.м., 1957–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 21 март 1957 г. През декември 1958 г. влиза в състава на
ОТКЗС – Лясковец.

ТКЗС „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – с. МИНДЯ
Ф. 432, 1 опис, 31 а.е., 0.70 л.м., 1948–1958 г.

Учредено през 1948 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Червеният
октомври“ – с. Церова кория.

ТКЗС „НОВ ЖИВОТ“ – с. МИРОВО
Ф. 539, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1956–1958 г.

Учредено на 22 апр. 1956 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Червена звезда“ – с. Асеново.
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ТКЗС „КОМУНА“ – с. МИХАЛЦИ
Ф. 511, 3 описа, 112 а.е., 1.37 л.м., 1945–1958; 1989–1995 г.

Учредено на 25 ноем. 1945 г. През октомври 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Комуна“ – с. Михалци.

ТКЗС – с. МОМИН СБОР
Ф. 341, 2 описа, 47 а.е., 0.58 л.м., 1951–1958; 1992–2007 г.

Учредено на 26 февр. 1951 г. През декември 1958 г. влиза в състава на
ОТКЗС – Велико Търново.

ТКЗС „ЛАЗАР СТАНЕВ“ – с. МОРАВА
Ф. 569, 2 описа, 60 а.е., 0.38 л.м., 1948–1956; 1989–1992 г.

Учредено на 16 март 1948 г. През 1956 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път
към комунизма“ – с. Морава.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. МУСИНА
Ф. 286, 2 описа, 167 а.е., 2.39 л.м., 1947–1958; 1989–1994 г.

Учредено през 1947 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ –
с. Михалци.

ТКЗС – с. НЕДАН
Ф. 489, 2 описа, 106 а.е., 1.39 л.м., 1948–1958; 1989–1993 г.

Учредено на 4 окт. 1948 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път към
комунизма“ – Павликени.

ТКЗС „НИКОЛА МИНЕВ“ – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 396, 1 опис, 46 а.е., 0.63 л.м., 1950–1958 г.

Учредено на 28 авг. 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен.

ТКЗС „ДИМИТРОВСКИ ЗАВЕТИ“ – с. НИКЮП
Ф. 413, 2 описа, 67 а.е., 1.02 л.м., 1950–1958; 1991–1995 г.

Учредено през 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път към комунизма“ – с. Ресен.

ТКЗС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. НОВА ВЪРБОВКА
Ф. 382, 1 опис, 43 а.е., 0.95 л.м., 1946–1958 г.

Учредено на 28 авг. 1946 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен.
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ТКЗС „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – с. НОВО ГРАДИЩЕ
Ф. 540, 1 опис, 12 а.е., 0.11 л.м., 1957–1958 г.

Учредено на 2 март 1957 г. През януари 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС
„Червена звезда“ – с. Асеново.

ТКЗС „ТОЛБУХИН“ – с. НОВО СЕЛО
Ф. 473, 2 описа, 96 а.е., 1.14 л.м., 1948–1958; 1989–1993 г.

Учредено през 1948 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Балванска
битка“ – с. Балван.

ТКЗС „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ – с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 406, 1 опис, 14 а.е., 0.27 л.м., 1949–1958 г.

Учредено през 1949 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Първи май“ –
с. Обединение.

ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 407, 1 опис, 35 а.е., 0.78 л.м., 1949–1958 г.

Учредено през 1949 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Първи май“ –
с. Обединение.

ТКЗС „ПРОБИВ“ – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 891, 2 описа, 72 а.е., 1.18 л.м., 1944–1958; 1990–1994 г.

Основите му са положени на 3 ноем. 1940 г. със създаването на производителна земеделска кооперация „Пробив“. След 1944 г. се масовизира. През 1958 г.
влиза в състава на ОТКЗС „Пробив“ – с. Овча могила.

ТКЗС „ПЕТИ КОНГРЕС“ – с. ОРЕШ
Ф. 422, 4 описа, 154 а.е., 1.63 л.м., 1948–1974; 1989–1994 г.

Учредено на 18 дек. 1948 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Пробив“ – с. Овча могила. На 1 ян. 1975 г. влиза в състава на ДЗС – Свищов.

ТКЗС „ВИШИНСКИ“ – с. ОРЛОВЕЦ
Ф. 378, 3 описа, 74 а.е., 0.76 л.м., 1948–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 24 май 1948 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И.
Ленин“ – с. Полски Тръмбеш.

ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. ПАВЕЛ
Ф. 362, 1 опис, 45 а.е., 0.78 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 25 апр. 1948 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Христо П. Козлев“ – с. Страхилово.
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ТКЗС „ПЪРВА ПЕТИЛЕТКА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 488, 1 опис, 71 а.е., 1.25 л.м., 1947–1958 г.

Учредено на 23 окт. 1947 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път към
комунизма“ – Павликени.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „КЛАС“ В ЛИКВИДАЦИЯ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1658, 1 опис, 13 а.е., 0.04 л.м., 1989–1993 г.

Създадена през 1989 г. като ТКЗС – Агрофирма „Клас“ – Павликени, след
прекратяване дейността на АПК – Павликени. Ликвидира се през 1995 г.

ТКЗС „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПАИСИЙ
Ф. 491, 1 опис, 27 а.е., 0.40 л.м., 1950–1958 г.

Учредено на 30 септ. 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Камен.

ТКЗС „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ – с. ПАЛИЦИ
Ф. 1115, 1 опис, 18 а.е., 0.20 л.м., 1957–1958 г.

Учредено на 15 септ. 1957 г. В началото на 1959 г. влиза в състава на
ОТКЗС – с. Беброво.

ТКЗС – с. ПАСКАЛЕВЕЦ
Ф. 355, 2 описа, 88 а.е., 0.94 л.м., 1949–1958; 1992–1993 г.

Учредено на 28 ноем. 1948 г. През 1960 г. влиза в състава на ОТКЗС –
с. Дъскот.

ТКЗС – с. ПАТРЕШ
Ф. 490, 2 описа, 61 а.е., 0.97 л.м., 1948–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 21 окт. 1948 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Път към
комунизма“ – Павликени.

ТКЗС „ДЕНЮ ГЕОРГИЕВ“ – с. ПЛАКОВО
Ф. 513, 1 опис, 13 а.е., 0.13 л.м., 1956–1958 г.

Учредено на 24 февр. 1956 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Трифон
Саралиев“ – с. Килифарево.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ПИСАРЕВО
Ф. 561, 1 опис, 12 а.е., 0.07 л.м., 1956–1957 г.

Учредено през 1956 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „ В. И. Ленин“ –
с. Долна Оряховица.
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ТКЗС „ДИМИТЪР ГЕНКОВ“ – с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 549, 2 описа, 64 а.е., 0.51 л.м., 1948–1958; 1989–1995 г.

Учредено на 24 ноем. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Октомврийска победа“ – с. Поликраище през 1958 г.

ТКЗС „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 414, 3 описа, 82 а.е., 1.06 л.м., 1949–1958, 1989–1992 г.

Учредено на 1 февр. 1949 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димитров“ –
с. Полски Сеновец в края на 1958 г.

ТКЗС „НОВ ЖИВОТ“ – с. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 482, 1 опис, 24 а.е., 0.42 л.м., 1949–1958 г.

Учредено на 21 ян. 1949 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И.
Ленин“ – с. Полски Тръмбеш.

ТКЗС „КРЕМЪЛСКА ЗВЕЗДА“ – с. ПРАВДА
Ф. 1668, 1 опис, 13 а.е., 0.07 л.м., 1951–1958 г.

Учредено на 8 окт. 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Октомврийска победа“ – с. Поликраище.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ – с. ПРИСОВО
Ф. 1632, 1 опис, 29 а.е., 0.14 л.м., 1991–1994 г.

Създадена през 1991 г. след отделянето ѝ от КЗС „Агрофирма“ – Дебелец.
През 1992 г. кооперацията е обявена в ликвидация, която приключва в началото
на 1995 г.

ТКЗС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ПУШЕВО
Ф. 342, 2 описа, 41 а.е., 0.30 л.м., 1951–1958; 1989–1993 г.

Учредено на 18 февр. 1951 г. Влиза в състава на ОТКЗС – Велико Търново в
края на 1958 г.

ТКЗС „ДВАДЕСЕТИ КОНГРЕС“ – с. ПЧЕЛИЩЕ
Ф. 435, 3 описа, 48 а.е., 0.48 л.м., 1956–1958; 1991–1995 г.

Учредено през 1956 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Червеният
октомври“ – с. Церова кория.

ТКЗС „ВЕЛИКИ ОКТОМВРИ“ – с. ПЪРВОМАЙЦИ
Ф. 537, 1 опис, 26 а.е., 0.36 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Октомврийска
победа“ – с. Поликраище.
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ТКЗС „СТАЛИНГРАД“ – с. ПЪРВОМАЙЦИ
Ф. 392, 1 опис, 49 а.е., 0.69 л.м., 1949–1958 г.

Учредено на 27 дек. 1947 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Октомврийска победа“ – с. Поликраище.

ТКЗС „ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ – с. РАДАНОВО
Ф. 401, 2 описа, 62 а.е., 0.60 л.м., 1950–1958; 1988–1993 г.

Учредено на 16 апр. 1950 г. В края на 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „В. И.
Ленин“ – с. Полски Тръмбеш.

ТКЗС „СПИРИДОН КАРПУСЧИЕВ“ – с. РЕСЕН
Ф. 408, 4 описа, 112 а.е., 1.72 л.м., 1948–1958; 1989–1994 г.

Учредено през 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Път към комунизма“ –
с. Ресен през 1958 г.

ТКЗС „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. РОДИНА
Ф. 395, 1 опис, 72 а.е., 1.09 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Заря на комунизма“ – с. Златарица.

ТКЗС „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ – с. РОСИЦА
Ф. 519, 1 опис, 22 а.е., 0.24 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 18 ноем. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Бачо Киро“ – с. Бяла
черква в края на 1958 г.

ТКЗС „МИЧУРИН“ – с. РОСНО
Ф. 417, 1 опис, 31 а.е., 0.56 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. През 1958 г. влиза в състава на ОТКЗС „Заря на комунизма“ – с. Златарица.

ТКЗС „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. РУСАЛЯ
Ф. 169, 4 описа, 68 а.е., 0.95 л.м., 1945–1958; 1990–1993 г.

Учредено на 10 юни 1945 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Васил Мавриков“ –
с. Самоводене в края на 1958 г.

ТКЗС „ВАСИЛ МАВРИКОВ“ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 173, 3 описа, 99 а.е., 1.14 л.м., 1951–1958; 1981–1993 г.

Учредено през 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Васил Мавриков“ – с. Самоводене в края на 1958 г.
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ТКЗС „ЛИСЕНКО“ – с. САШЕВО
Ф. 421, 3 описа, 65 а.е., 0.73 л.м., 1950–1958; 1989–1994 г.

Учредено на 19 апр. 1950 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димитров“ –
с. Полски Сеновец в края на 1958 г.

ТКЗС „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – СВИЩОВ
Ф. 1667, 1 опис, 12 а.е., 0.07 л.м., 1951–1957 г.

Учредено на 10 септ. 1950 г.

ТКЗС „ОБЕДИНЕНИЕ“ – с. СЛИВОВИЦА
Ф. 377, 1 опис, 17 а.е., 0.24 л.м., 1956–1958 г.

Учредено на 22 апр. 1956 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димитров“ –
с. Джулюница.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. СЛОМЕР
Ф. 397, 2 описа, 52 а.е., 0.88 л.м., 1948–1958; 1989–1994 г.

Учредено през 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Г. Димитров“ – с. Кара
исен в края на 1958 г.

ТКЗС – с. СТАМБОЛОВО
Ф. 205, 2 описа, 57 а.е., 0.89 л.м., 1947–1958; 1992–1994 г.

Учредено на 18 май 1947 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Комуна“ – с. Михалци
в края на 1958 г.

ТКЗС „МИЧУРИН“ – с. СТРАЖИЦА
Ф. 552, 1 опис, 35 а.е., 0.58 л.м., 1945–1958 г.

Учредено на 13 авг. 1945 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Мичурин“ – с. Стражица в края на 1958 г.

ТКЗС „ХРИСТО КОЗЛЕВ“ – с. СТРАХИЛОВО
Ф. 475, 2 описа, 100 а.е., 1.11 л.м., 1948–1958; 1989–1992 г.

Учредено на 16 юли 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Христо Козлев“ –
с. Страхилово през 1958 г.

ТКЗС „ВОРОШИЛОВ“ – с. СТРЕЛЕЦ
Ф. 483, 2 описа, 79 а.е., 0.89 л.м., 1948–1958; 1989–1995 г.

Учредено през 1948 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС – с. Драганово.

ТКЗС „СЕПТЕМВРИ“ – с. СУХИНДОЛ
Ф. 412, 3 описа, 98 а.е., 0.99 л.м., 1948–1958; 1990–1994 г.

Учредено на 25 септ. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Септември“ – с. Сухиндол през 1959 г.

282

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

ТКЗС „МОСКВА“ – с. СУШИЦА
Ф. 945, 4 описа, 203 а.е., 2.22 л.м., 1948–1975; 1990–1994 г.

Учредено на 20 окт. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Септември“ – с. Сухиндол през 1959 г.

ТКЗС „ТОДОР МОЛЛОВ“ – с. ХАДЖИДИМИТРОВО
Ф. 973, 3 описа, 70 а.е., 0.98 л.м., 1948–1964; 1989–1994 г.

Учредено на 9 окт. 1948 г. През 1959 г. влиза в състава на ОТКЗС „Заветите
на Димитров“ – с. Алеково. В началото на 1964 г. се влива в ДЗС „Сувата“ – Свищов.

ТКЗС – с. ХОТНИЦА
Ф. 198, 2 описа, 71 а.е., 0.86 л.м., 1950–1958; 1991–1994 г.

Учредено през 1950 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Васил Мавриков“ – с. Самоводене в края на 1958 г.

ТКЗС „ИЗГРЕВ“ – с. ЦАРЕВЕЦ
Ф. 972, 2 описа, 73 а.е., 0.96 л.м., 1948–1959; 1989–1994 г.

Учредено в края на 1948 г. През март 1959 г. преминава към ДЗС „Сувата“ –
Свищов.

ТКЗС – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 431, 2 описа, 28 а.е., 0.58 л.м., 1950–1958 г.

Учредено през 1950 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Червеният октомври“ –
с. Церова кория през 1959 г.

ТКЗС – с. ЧАКАЛИ
Ф. 1118, 1 опис, 24 а.е., 0.70 л.м., 1948–1959 г.

Учредено на 3 окт. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС – с. Беброво в началото
на 1959 г.

ТКЗС „ЧАПАЕВ“ – с. ЧАПАЕВО
Ф. 250, 3 описа, 110 а.е., 0.92 л.м., 1948–1958; 1991–1994 г.

Учредено на 2 авг. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Мичурин“ – с. Стражица в края на 1958 г.

ТКЗС „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ – с. ЧЕРВЕНА
Ф. 892, 2 описа, 72 а.е., 0.71 л.м., 1946–1958; 1989–1993 г.

Учредено на 17 авг. 1946 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Пробив“ – с. Овча
могила през 1958 г.
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ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ШЕМШЕВО
Ф. 338, 2 описа, 47 а.е., 0.28 л.м., 1949–1958; 1990–1993 г.

Учредено на 23 февр. 1949 г. Влиза в състава на ОТКЗС – Велико Търново в
края на 1958 г.

ТКЗС „ДЕНЮ ГЕОРГИЕВ“ – с. ЯЛОВО
Ф. 581, 2 описа, 22 а.е., 0.32 л.м., 1948–1958 г.

Учредено на 18 авг. 1948 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Трифон Саралиев“ –
с. Килифарево през 1959 г.

ТКЗС „25 ОКТОМВРИ“ – с. ЯНТРА
Ф. 542, 2 описа, 55 а.е., 0.41 л.м., 1950–1958; 1992–1994 г.

Учредено през 1950 г. Влиза в състава на ОТКЗС „Октомврийска победа“ –
с. Поликраище през 1958 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация, пререгистрация и ликвидация на КЗС, агрофирми и земеделски кооперации (1985–1995).
Устави на ТКЗС (1945–1966) и земеделски кооперации – Ф. 341 (1992,
2000, 2005), Ф. 1756 (1993, 2000).
Учредителни протоколи (1945–1961, 1989–1993); протоколни книги, протоколи, доклади и информации на: УС (1944–1976, 1989–1994), КС
(1944–1975), СС (1948–1958, 1982–1992), ЛС (1991–1995), общи събрания
(1944–1977, 1989–1994), делегатски събрания (1958–1976).
Протоколни книги на оценителните комисии (1948–1958); протоколи и
планове по земеустрояването на ТКЗС (1947–1965).
Заявления и декларации за членство, списъци на членовете-учредители,
книги за членовете, описи за внесена земя, инвентар и семена от членовете
(1944–1959).
Годишни отчетни доклади за дейността на ТКЗС (1944–1974).
Отчети, информации, сведения и таблици за: организационното и финансовото състояние на ТКЗС (1948–1967), развитието на животновъдството, растениевъдството и полевъдството (1948–1976), икономическото проучване на ТКЗС (1952–1956), районирането на селскостопанските култури
и животни (1950–1958), засетите и поливни площи, средните добиви, броя
селскостопански животни (1948–1967), хода на селскостопанските работи
(1947–1967).
Годишни отчети (1965–1972) и баланси на земята в ТКЗС (1951–1959).
Протоколи за разпределение на земята по култури, актове за зачисляване на
земята, семеконтролни свидетелства (1951–1958); фуражни баланси (1959–
1973).
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Доклади за прилагане на научно-техническия прогрес в селското стопанство (1966); доклади, информации и сведения за внедряване на комплексната
механизация (1953–1976); годишни отчети за рационализаторската дейност
(1968); информации и сведения за машинния парк (1947–1976).
Писма и сведения за регистрация на страничните предприятия и дейността им (1948–1958).
Кадастрални планове на стопанските дворове в селата: Момин сбор –
Ф. 341 (1993), Капиново – Ф. 429 (1995), Балван, Емен, Ветренци – Ф. 434
(1994).
Статистически отчети за: посевните площи, трайните насаждения, състоянието на животновъдството, средните добиви от декар, наличните селскостопански машини, производството на сортови семена, броя на кооператорите (1945–1974, 1988–1994).
Встъпителни (1989–1991) и ликвидационни баланси (1994–1995); счетоводни отчети и баланси (1946–1976, 1988–1994); доклади, отчети и информации за състоянието на счетоводната отчетност и изпълнението на финансовите планове (1952–1974).
Разделителни протоколи между съставните стопанства на бившите АПК
(1989–1993).
Щатни разписания (1976–1995).
Протоколи, доклади и информации за дейността на профорганизациите
(1959–1988).
О Б ЕД ИН Е НИ Т Р У Д ОВО - КООП Е РА Т ИВНИ
З Е М Е Д Е Л С К И С ТОП АНСТ ВА
36 фонда, 78 описа, 2677 а.е., 34.20 л.м., 1946–2000 г.
Създават се в края на 1958 и началото на 1959 г. след приключване на процеса на масовото коопериране на земята. Обединяват по няколко ТКЗС за специализиране и концентриране на дейността им. През 1971–1977 г. преустановяват
съществуването си и се вливат в АПК и ПАК на територията на окръга като
клонови стопанства и растениевъдно-животновъдни бригади. Към архивните
фондове на ОТКЗС: „Заветите на Димитров“ – с. Алеково, „Трифон Саралиев“ –
с. Килифарево, „Първи май“ – с. Обединение, „В. И. Ленин“ – Полски Тръмбеш и
„Червеният октомври“ – с. Церова кория са комплектувани и документите на
създадените през 1989 г. КЗС, тъй като в тях членуват повече от едно стопанства.
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ОТКЗС „ЗАВЕТИТЕ НА ДИМИТРОВ“ – с. АЛЕКОВО
Ф. 551, 5 описа, 161 а.е., 1.36 л.м., 1946–2000 г.

Учредено като ТКЗС „Марек“ на 16 авг. 1946 г. От 1959 г. е ОТКЗС „Заветите на Димитров“, като за периода 1959–1964 г. към него преминава ТКЗС
„Тодор Моллов“ – с. Хаджидимитрово. От януари 1975 г. е Комплексна бригада
към Клоново стопанство – с. Козловец.

ОТКЗС „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА“ – с. АСЕНОВО
Ф. 1172, 2 описа, 79 а.е., 0.76 л.м., 1959–1975 г.

Учредено на 1 ян. 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Асеново,
Мирово и Ново Градище. Преустановява съществуването си през 1975 г., като
преминава към АПК „Път към комунизма“ – Стражица.

ОТКЗС „БАЛВАНСКА БИТКА“ – с. БАЛВАН
Ф. 312, 1 опис, 26 а.е., 0.25 л.м., 1958–1966 г.

Учредено в края на 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Балван,
Ветренци, Емен и Ново село. В началото на 1966 г. се преобразува в ДЗС.

ОТКЗС – с. БЕБРОВО
Ф. 1116, 1 опис, 54 а.е., 0.72 л.м., 1959–1965 г.

Учредено на 18 февр. 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Беброво, Марян, Палици, Чакали. В началото на 1966 г. се преобразува в ДЗС.

ОТКЗС „СЕДМИ КОНГРЕС НА БКП“ – с. БУЙНОВЦИ
Ф. 672, 1 опис, 6 а.е., 0.17 л.м., 1958–1965 г.

Учредено на 18 ян. 1959 г. от сливането на ТКЗС в селата Буйновци, Тодювци и Дрента. В началото на 1966 г. се преобразува в ДЗС.

ОТКЗС „БАЧО КИРО“ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 1202, 3 описа, 80 а.е., 1.58 л.м., 1959–1974 г.

Учредено в края на 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Бяла
черква, Вишовград и Росица. От 1 авг. 1970 г. преминава към АПК „Росица“ –
Павликени.

ОТКЗС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 655, 1 опис, 39 а.е., 0.88 л.м., 1959–1965 г.

Учредено на 12 дек. 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Леденик,
Момин сбор, Пушево и Шемшево. В началото на 1966 г. се преобразува в ДЗС.
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ОТКЗС „В. И. ЛЕНИН“ – с. ВЪРБОВКА
Ф. 999, 2 описа, 70 а.е., 1.03 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през януари 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Бутово, Върбовка и Димча. През 1974 г. преминава към АПК „Росица“ – Павликени.

ОТКЗС „Д. БЛАГОЕВ“ – с. ГОРНА СТУДЕНА
Ф. 1160, 2 описа, 60 а.е., 0.69 л.м., 1957–1977 г.

Учредено в началото на 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата
Горна Студена и Александрово. От 18 февр. 1977 г. се влива в АПК „Дунав“ –
Свищов.

ОТКЗС „Г. ДИМИТРОВ“ – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 1047, 2 описа, 70 а.е., 1.12 л.м., 1958–1976 г.

Учредено в края на 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Джулюница, Горско ново село и Сливовица. През пролетта на 1976 г. преминава към АПК
„Път към комунизма“ – Стражица.

ОТКЗС „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – с. ДОЛНА ЛИПНИЦА
Ф. 963, 3 описа, 41 а.е., 0.71 л.м., 1961–1975 г.

Учредено през декември 1961 г. В състава му са включени ТКЗС в селата
Горна липница и Долна Липница. От декември 1970 г. съставните стопанства
се разделят и ТКЗС – с. Долна Липница преминава към АПК „Янтра“ – Полски
Тръмбеш.

ОТКЗС „В. И. ЛЕНИН“ – с. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 937, 2 описа, 100 а.е., 0.74 л.м., 1956–1974 г.

Учредено през декември 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата
Бреговица, Върбица, Горски долен Тръмбеш, Долна Оряховица и Писарево. През
1976 г. преминава като поделение към ПАК – Горна Оряховица.

ОТКЗС – с. ДРАГАНОВО
Ф. 969, 2 описа, 74 а.е., 1.13 л.м., 1952–1973 г.

Учредено през 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Горски горен
Тръмбеш, Драганово и Стрелец. В края на 1973 г. преминава към ПАК – Горна
Оряховица.

ОТКЗС „МАЙОР Г. КОЧЕВ“ – с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 447, 2 описа, 69 а.е., 1.04 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през 1960 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Българско
Сливово и Драгомирово. През 1974 г. се слива с ОТКЗС – с. Морава.
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ОТКЗС – с. ДЪСКОТ
Ф. 1082, 2 описа, 84 а.е., 0.83 л.м., 1960–1974 г.

Учредено през 1960 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Дъскот и
Паскалевец. В началото на 1975 г. се влива в АПК „Росица“ – Павликени.

ОТКЗС „ЗАРЯ НА КОМУНИЗМА“ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1156, 1 опис, 21 а.е., 0.26 л.м., 1957–1966 г.

Учредено на 1 ян. 1957 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Златарица, Росно и Родина. През 1966 г. се преобразува в ДЗС.

ОТКЗС „КОМУНА“ – с. КАМЕН
Ф. 1157, 2 описа, 96 а.е., 1.25 л.м., 1959–1975 г.

Учредено през 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Камен, Виног
рад, Горски Сеновец, Лозен, Николаево, Нова Върбовка и Паисий. През 1975 г. се
влива в АПК „Път към комунизма“ – Стражица.

ОТКЗС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 934, 2 описа, 79 а.е., 1.09 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Караисен,
Батак и Сломер. През 1974 г. преминава като поделение към АПК „Росица“ –
Павликени.

ОТКЗС „ПЕТЪР ТОПАЛОВ – ШМИД“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 1070, 1 опис, 42 а.е., 0.58 л.м., 1957–1966 г.

Учредено в началото на 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Кесарево, Балканци и Кавлак. През февруари 1966 г. се преобразува в ДЗС.

ОТКЗС „ТРИФОН САРАЛИЕВ“– с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 1095, 3 описа, 98 а.е., 1.19 л.м., 1959–1991 г.

Учредено през 1959 г. Включва стопанствата в селата Килифарево, Дебелец, Велчево, Вонеща вода, Плаково и Ялово. През 1979 г. преминава към АПК
„Трифон Саралиев“ – Килифарево.

ОТКЗС – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1006, 3 описа, 105 а.е., 0.99 л.м., 1958–1976 г.

Учредено на 14 дек. 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в Лясковец и
селата Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя. През 1970 г. преминава към
АПК „Ивайло“ – Велико Търново. Отново е самостоятелно стопанство след преобразуването на АПК „Ивайло“ през 1972 г.
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ОТКЗС „ТРЕТА ПЕТИЛЕТКА“ – с. МАСЛАРЕВО
Ф. 965, 2 описа, 44 а.е., 0.81 л.м., 1959–1973 г.

Учредено в началото на 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата
Масларево и Вързулица. През 1970 г. влиза в състава на АПК „Янтра“ – Полски
Тръмбеш, като запазва юридическата си самостоятелност. През 1973 г. АПК
„Янтра“ се присъединява към ПАК – Горна Оряховица със съставните си стопанства.

ОТКЗС „КОМУНА“ – с. МИХАЛЦИ
Ф. 1081, 2 описа, 101 а.е., 1.64 л.м., 1959–1974 г.

Учредено на 16 окт. 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Михалци, Лесичери, Мусина и Стамболово. През 1975 г. влиза в състава на АПК „Росица“ – Павликени.

ОТКЗС „ПЪТ КЪМ КОМУНИЗМА“ – с. МОРАВА
Ф. 108, 3 описа, 72 а.е., 0.90 л.м., 1956–1976 г.

Учредено на 1 апр. 1956 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Морава
и Деляновци. През 1974 г. към него е уедрено ОТКЗС – с. Драгомирово. От 1 ян.
1977 г. е Клоново стопанство към АПК „Дунав“ – Свищов.

ОТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 949, 3 описа, 116 а.е., 1.35 л.м., 1959–1992 г.

Учредено през 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Обединение и
Иванча. През 1974 г. влиза в състава на ПАК – Горна Оряховица. От 1989 г. е КЗС.

ОТКЗС „ПРОБИВ“ – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 1208, 1 опис, 58 а.е., 0.61 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Овча могила,
Червена и Ореш. През 1970 г. преминава към АПК „Дунав“ – Свищов.

ОТКЗС „ПЪТ КЪМ КОМУНИЗМА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1078, 2 описа, 102 а.е., 1.16 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в Павликени и в селата
Патреш и Недан. В края на 1974 г. се влива в АПК „Росица“ – Павликени.

ОТКЗС „ОКТОМВРИЙСКА ПОБЕДА“ – с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 958, 2 описа, 55 а.е., 1.21 л.м., 1958–1975 г.

Учредено през 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Поликраище,
Крушето, Правда, Първомайци, Янтра. В началото на 1975 г. се влива в ПАК –
Горна Оряховица.
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ОТКЗС „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 1049, 2 описа, 75 а.е., 0.96 л.м., 1959–1974 г.

Учредено на 20 ноем. 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Полски
Сеновец, Градина, Куцина и Сашево. През 1970 г. преминава към АПК „Янтра“ –
Полски Тръмбеш, чиито съставни стопанства в началото на 1973 г. преминават
към ПАК – Горна Оряховица.

ОТКЗС „ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1050, 4 описа, 116 а.е., 1.46 л.м., 1958–1995 г.

Учредено на 6 ноем. 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Полски
Тръмбеш, Каранци, Климентово, Орловец и Раданово. През 1970 г. преминава към
АПК „Янтра“ – Полски Тръмбеш, чиито съставни стопанства в началото на
1973 г. преминават към ПАК – Горна Оряховица. През 1989 г. стопанството се
обособява в ТКЗС „Янтра“ – Полски Тръмбеш.

ОТКЗС „ПЪТ КЪМ КОМУНИЗМА“ – с. РЕСЕН
Ф. 1159, 2 описа, 53 а.е., 0.88 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Ресен, Водолей, Дичин, Никюп. През 1970 г. влиза в състава на АПК „Ивайло“ – Велико
Търново.

ОТКЗС „ВАСИЛ МАВРИКОВ“ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 939, 2 описа, 76 а.е., 1.10 л.м., 1959–1973 г.

Учредено в края на 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Самоводене, Русаля, Хотница. От 1973 г. е Клоново стопанство към АПК – Велико
Търново.

ОТКЗС „МИЧУРИН“ – СТРАЖИЦА
Ф. 993, 3 описа, 73 а.е., 0.96 л.м., 1959–1974 г.

Учредено през декември 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата
Стражица, Благево, Владислав и Чапаево. В края на 1974 г. преминава като Клоново стопанство към АПК „Път към комунизма“ – Стражица.

ОТКЗС „ХРИСТО КОЗЛЕВ“ – с. СТРАХИЛОВО
Ф. 1107, 2 описа, 57 а.е., 0.66 л.м., 1959–1974 г.

Учредено в края на 1958 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Страхилово и Павел. През 1975 г. преминава като Клоново стопанство към ПАК – Горна
Оряховица.
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ОТКЗС „СЕПТЕМВРИ“ – СУХИНДОЛ
Ф. 967, 2 описа, 133 а.е., 1.41 л.м., 1959–1974 г.

Учредено на 1 ян. 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Сухиндол,
Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно Градище, Сушица
и Царевец. През 1971 г. преминава към АПК „Росица“ – Павликени.

ОТКЗС „ЧЕРВЕНИЯТ ОКТОМВРИ“ – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 1073, 3 описа, 92 а.е., 0.72 л.м., 1959–1966; 1989–1992 г.

Учредено през 1959 г. В състава му са включени ТКЗС в селата Церова кория, Капиново, Миндя, Пчелище. Прекратява дейността си в началото на 1966 г.,
когато се преобразува в ДЗС. През 1989 г. възстановява дейността си като КЗС.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на КЗС –
Ф. 551 (1989), ЗК – Ф. 551, Ф. 949 (1991–1992) и ликвидация на КЗС и ЗК –
Ф. 551 (1992–1994).
Устави на КЗС и ЗК – Ф. 551 (1989), Ф. 949 (1992).
Правилник за вътрешния ред – Ф. 1073 (1990).
Учредителни протоколи на ОТКЗС (1956–1961).
Молби и заявления-декларации за членство (1950–1968); опис-декларации за внесена земя, инвентар и животни в ТКЗС – с. Кавлак – Ф. 1070
(1957–1958).
Протоколи от заседания на УС (1956–1976, 1989–1991), КС (1956–
1974), СС (1989–1990), ЛС и Комисия на общото събрание на правоимащите – Ф. 551, Ф. 1073 (1992–1997), от общи и делегатски събрания (1952–1977,
1991, 1997), на комисиите по ТПС – Ф. 1070, Ф. 1073 (1957–1959).
Протоколи за предаване на документите със справочен характер на съхранение в кметството – Ф. 551 (1999–2000).
Доклади за дейността на УС и КС (1959–1976).
Юбилейни доклади – Ф. 934, Ф. 937, Ф. 1172 (1965–1969).
Отчети, информации и справки за производствената дейност, организационното и финансово състояние (1956–1976, 1989–1990).
Статистически отчети за растениевъдството и животновъдството (1959–
1973, 1988–1992).
Годишни производствено-финансови планове, отчети и баланси (1948–
1990).
Протоколи за обединяване и разделяне на стопанства (1958–1959); разделителен протокол и баланс с АПК – Ф. 551 (1989).
Преписки по узаконяване на дъскорезница в с. Марян (1960) и одворяване на стопанството (1965) – Ф. 1116.
Щатни разписания (1959–1976, 1986–1992).
Доклади и информации за дейността на профорганизациите (1959–1974).
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ДЪР Ж А ВНИ З Е М Е Д Е Л С КИ СТ ОП АНСТ ВА
11 фонда, 16 описа, 580 а.е., 5.96 л.м., 1948–1977 г.
Първите ДЗС във Великотърновски окръг са създадени през периода 1947–
1948 г. върху земи от ДПФ в Горна Оряховица и Свищов. През 1966 г. вследствие
на реорганизация в селското стопанство някои ОТКЗС в окръга се трансформират в ДЗС. Съществуват до 1976 г., когато преминават към АПК като териториално-стопански клонове. Предметът на дейност е растениевъдство и животновъдство. Фондовете на ДЗС „Петър Топалов – Шмид“ – с. Кесарево и ДЗС
„Сталин“ – Свищов са представени с единични характеристики поради съществуването им и извън периода на ДЗС и извършените трансформации и промени в
тяхната дейност.

ДЗС – с. БАЛВАН
Ф. 1219, 1 опис, 63 а.е., 0.63 л.м., 1963–1977 г.

Създадено през февруари 1966 г.

ДЗС – с. БЕБРОВО
Ф. 1180, 2 описа, 68 а.е., 0.69 л.м., 1966–1976 г.

Създадено на 8 февр. 1966 г.

ДЗС – с. БУЙНОВЦИ
Ф. 1197, 1 опис, 36 а.е., 0.31 л.м., 1966–1976 г.

Създадено на 1 февр. 1966 г.

ДЗС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1215, 2 описа, 76 а.е., 0.72 л.м., 1966–1976 г.

Създадено на 1 февр. 1966 г.

ДЗС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 176, 2 описа, 73 а.е., 0.86 л.м., 1949–1964 г.

Създадено на 21 септ. 1948 г.

ДЗС „ОРИЗОСЕЕНЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 30, 1 опис, 16 а.е., 0.22 л.м., 1948–1951 г.

Създадено през 1948 г. През 1951 г. се влива в ДЗС – Горна Оряховица.

ДЗС – ЕЛЕНА
Ф. 1204, 1 опис, 50 а.е., 0.52 л.м., 1966–1976 г.

Създадено на 6 февр. 1966 г.
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ДЗС – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1200, 1 опис, 44 а.е., 0.25 л.м., 1966–1976 г.

Създадено на 1 февр. 1966 г.

ДЗС „РУДАНОВСКИ“ – с. КОНСТАНТИН
Ф. 1182, 1 опис, 34 а.е., 0.40 л.м., 1965–1974 г.

Създадено през февруари 1966 г.

ДЗС „СУВАТА“ – СВИЩОВ
Ф. 992, 3 описа, 80 а.е., 0.96 л.м., 1949–1976 г.

Създадено на 1 апр. 1949 г.

ДЗС – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 1227, 1 опис, 40 а.е., 0.40 л.м., 1966–1976 г.

Създадено през февруари 1966 г.

Правилници за устройството и вътрешния ред (1961–1975).
Учредителни протоколи (1966).
Протоколи, доклади, информации и решения на: дирекционни (1952–
1968) и производствени съвети (1963–1973), СС (1966–1976), стопански комитети и делегатски събрания (1966–1976); протоколи от съвместни заседания на стопански комитети и профкомитети (1969–1976).
Годишни производствено-финансови планове (1948–1976); планове по
труда (1966–1976) и социалното развитие (1971–1975).
Доклади и отчети за производствената дейност (1949–1976).
Информации, сведения и таблици за развитие на животновъдството
(1951–1974), полевъдството (1949–1960) и зърнопроизводството (1965–
1976).
Отчети и баланси за земята в ДЗС (1970–1974).
Доклади за техническия прогрес (1968–1973); таблици и анализи за механизацията на труда и перспективи за развитието ѝ (1960–1967).
Годишни отчети за растителната защита (1967–1969).
Статистически отчети за земята и селскостопанските животни (1952–
1976).
Встъпителни баланси (1959–1966); счетоводни отчети (1948–1974).
Доклади за социално-битовите условия и охраната на труда (1951–1976).
Протоколи, доклади и решения от профсъюзни събрания и заседания на
профкомитетите (1966–1977).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1966–1976).
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ДЗС „СТАЛИН“ – СВИЩОВ
Ф. 206, 7 описа, 224 а.е., 3.31 л.м., 1948–1998 г.
Създадено е на основание ПМС № 4 от 27 окт. 1947 г. с предмет на дейност:
растениевъдство и животновъдство. През 1958 г. към него преминава ТКЗС „Девети септември“ – Свищов. На 20 авг. 1970 г. влиза в състава на новоучредения
АПК „Дунав“ – Свищов. От началото на 1977 г. е клоново стопнство към комплекса, а от 1982 г. – комплексна бригада. През октомври 1989 г. се преобразува в
КЗС – Агрофирма „Свищов“ и влиза в състава на Акционерна фирма „Дунав І“ –
Свищов. На 1 ноем. 1990 г. прекратява участието си във фирмата. През 1992 г. е
обявено в ликвидация и се разделя с ТКЗС „Девети септември“ – Свищов, което
е ликвидирано през 1993 г. С Решение № 4 от 27 ян. 1993 г. на Министерство
на земеделието на базата на бившето ДЗС се създава „Елит“ ЕООД с предмет
на дейност: производство на елитен посевен и посадъчен материал и племенни
разплодни животни. На основание Разпореждане № 62 от 25 юли 1994 г. на МС
става дъщерно дружество на „Сортови семена – холдинг“ ЕАД. С решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 28 септ. 1994 г. се регистрира преобразуване
на дружеството в „Сортови семена“ АД. През 1998 г. е обявено за приватизация.

Решения на Министерство на земеделието и Окръжен съд – Велико Търново за образуване и регистрация на КЗС „Агрофирма“ – Свищов (1989),
„Елит – Свищов“ ЕООД (1993) и „Сортови семена“ АД – Свищов (1994);
промени в капитала и състава на Съвета на директорите (1996–1998).
Устави (1989, 1994).
Протоколи от общи събрания на Клоновото стопанство и Комплексната
бригада (1986–1992) и заседания на: Дирекционния съвет (1952–1966), Производствения съвет (1968–1975), Бригадния съвет (1986–1989), УС (1990–
1992), Съвета на директорите (1994–1997).
Протоколи, доклад и материали от заседания на ЛС (1992–1993).
Анализи за правното състояние и дейността (1993).
Годишни отчети за стопанската и производствената дейност (1990,
1994–1997).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1989–1997); площите и производството на селскостопански култури и броя на селскостопанските животни (1963–1975, 1989–1997); дейността на селскостопанските
предприятия (1960–1975, 1993–1997); трудовите злополуки (1989–1992).
Годишни финансово-производствени планове и отчети (1948–1975).
Годишни счетоводни отчети (1989–1992).
Разделителни протоколи с Акционерна фирма „Дунав І“ – Свищов (1990)
и ТКЗС „Девети септември“ – Свищов (1992).
Щатни разписания (1952–1975, 1989–1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1969–1972).
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ДЗС „ПЕТЪР ТОПАЛОВ – ШМИД“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 1174, 4 описа, 151 а.е., 1.25 л.м., 1966–1974; 1977–1997 г.
Създадено е през февруари 1966 г. на базата на ОТКЗС – с. Кесарево и ТКЗС –
с. Кавлак с предмет на дейност: растениевъдство и животновъдство. През периода 1974–1977 г. е Териториален селскостопански клон към АПК – Стражица.
От 1 юни 1977 г. се отделя от него и преминава в системата на СО „Родопа“
като Държавно специализирано угоително стопанство – с. Кесарево с предмет
на дейност: угояване на свине, овце и говеда и производство на фураж. През
1987 г. става Животновъдно-растениевъден комплекс към Птицекомбинат –
с. Поликраище с основна дейност: производство на месо, мляко, вълна, фуражи,
хлебно и фуражно зърно. Със Заповед № 716 от 22 май 1992 г. на Областен управител – Ловеч комплексът е обявен в ликвидация. През 1995 г. правомощията на
ЛС са прекратени служебно и е свикано общо събрание на пълномощниците от
съставните села за избор на лица, които да приключат дейността на комплекса.
Тя е прекратена окончателно с протокол от общо събрание на пълномощниците
на правоимащите на 7 февр. 1997 г.

Правилник за вътрешния трудов ред (1989).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969–1974, 1978–1992),
УС (1988–1992), ликвидаторите (1995–1996), общи и делегатски събрания
(1966–1968, 1995–1996) и от учредително събрание на Производствено-земеделска кооперация „Кесарево“ (1994); списъци на член-кооператорите с
дялово участие (1995–1996).
Годишни отчетни доклади за производствената дейност (1966–1974,
1977–1989) и състоянието на комплекса (1991).
Доклади за работата в животновъдството и решаване на фуражния проб
лем в ДЗС (1967, 1971–1974), развитието на материално-техническата база и
техническия прогрес (1968–1973).
Баланси и отчети за земята (1970–1974); статистически отчети за растениевъдството, животновъдството, механизацията и автотранспорта (1966–
1974, 1977–1995).
Сведения и таблици за средните добиви (1969–1971).
Годишни производствено-финансови планове (1966–1990) и отчети
(1966–1983).
Встъпителен и годишни счетоводни баланси (1966–1974); финансови
отчети (1985–1995).
Разделителни протоколи между Държавно специализирано угоително
стопанство – с. Кесарево и АПК – Стражица (1977).
Щатни разписания (1967–1974, 1977–1983, 1986–1997).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1966–1984).
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ОКРЪЖЕН АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1380, 1 опис, 194 а.е., 3.00 л.м., 1976–1987 г.
Учреден на 15 март 1979 г. Поема функциите на Управление „Земеделие и
хранителна промишленост“ към ОНС – Велико Търново. Организира, ръководи
и координира дейността на АПК и специализираните селскостопански предприятия в окръга. На основание ПМС № 6 от 2 февр. 1987 г. дейността на ОАПС
се прекратява, а функциите му се поемат от новосъздадения Съвет по селско и
горско стопанство и води при ОНС – Велико Търново.

Протоколи и материали от: учредителна и годишни отчетни конференции (1979–1985) и конференция за прекратяване дейността на съюза (1987);
заседания на УС (1979–1985) и ИБ (1979–1986).
Разделителни протоколи за създаване на нови АПК и отделяне на стопанства, преминаващи към други АПК (1977–1987).
Докладни записки, информации и справки във връзка с извършени проверки на КС на НАПС (1979–1986); доклади за дейността на КС (1980–1984).
Доклад за състоянието и развитието на животновъдството в окръга в
годините на VІІ петилетка (1977).
Програми, технологии, отчети и справки за развитие на растениевъдството (1980–1986).
Годишни статистически отчети на земята (1976–1983, 1985–1986) и баланси на обработваемата земя (1976, 1978–1983, 1985–1986) на Управление
„Земеделие и хранителна промишленост” при ОНС и ОАПС.
Годишни производствено-финансови планове – обобщени, по комплек
си и предприятия (1981–1986); годишни отчети на съюза и поделенията му
(1980–1987).
Протоколи на Централната и Окръжната балансови комисии за извършени прегледи и анализи на отчетите и балансите на съюза (1982–1986).
Рационализаторски предложения (1982–1986) и дневник за регистрирането им (1979–1987).
Щатни разписания (1979–1986).
А Г Р А РНО - ПРО МИ Ш Л Е НИ КОМПЛЕ КСИ
14 фонда, 28 описа, 2051 а.е., 26.66 л.м., 1970–1989 г.
Създадени са с ПМС № 24 от 1970 г. като най-подходяща форма за концентрация и специализация на селското стопанство. Предметът на дейност е:
производство на селскостопанска продукция и извършване на неселскостопански
дейности и услуги като силажиране, строителство и ремонт на селскостопански сгради и селскостопанска техника. АПК преустановяват дейността си на ос-
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нование чл. 9, ал. 2 от Указ № 922 и Указ № 56 от 1989 г. за стопанската дейност
и по места се регистрират Агрофирми.

АПК „ТРИФОН САРАЛИЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1335, 3 описа, 154 а.е., 3.33 л.м., 1971–1989 г.

Създаден през февруари 1971 г. Включва държавните земеделски стопанства във Велико Търново и селата Златарица, Балван, Церова кория, Присово и
ОТКЗС – с. Килифарево (до 1977 г.). През периода 1973–1979 г. към него е и Клоново стопанство – Лясковец. През 1979 г. се присъединяват клоновите стопанства
в с. Ресен и с. Самоводене.

АПК – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1325, 3 описа, 258 а.е., 2.42 л.м., 1970–1989 г.

През 1970 г. се създава АПК „Ивайло“ със седалище Велико Търново, в който
влизат клоновите стопанства в Лясковец и селата Ресен, Поликраище, Самоводене, Долна Оряховица, Драганово и Птицезавод – с. Поликраище. Съгласно ПМС
№ 40 от 28 дек. 1972 г. прераства в ПАК със седалище Горна Оряховица. През
периода 1972–1980 г. в състава му влиза и Захарен комбинат – Горна Оряховица.
Отново става АПК от 1 ян. 1981 г., когато от състава му излиза Захарният
комбинат.

АПК „ЧУМЕРНА“ – ЕЛЕНА
Ф. 1359, 3 описа, 239 а.е., 2.78 л.м., 1971–1989 г.

Създаден на 7 май 1971 г. Включва държавните земеделски стопанства в
Елена и селата Буйновци, Беброво, Константин и Единно ремонтно предприятие
и експлоатация на автомобили – Елена.

АПК „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1548, 2 описа, 108 а.е., 0.75 л.м., 1978–1989 г.

Създаден на 1 ян. 1978 г. след отделяне от АПК „Трифон Саралиев“ – Велико
Търново на Клоново стопанство – Златарица с прилежащите села Родина, Росно, Дедина, Дединци, Равново, Разсоха, Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село
и от АПК – Стражица стопанствата в селата Горско Ново село и Сливовица.

АПК „ТРИФОН САРАЛИЕВ“ – КИЛИФАРЕВО
Ф. 1589, 1 опис, 100 а.е., 0.84 л.м., 1979–1989 г.

Създаден в началото на 1979 г. на базата на бившето ОТКЗС – с . Килифарево, което от 1977 г. е поделение на Научно-производствено обединение „Сортови
семена“ – София. Обхваща землищата на Килифарево и селата Големани, Нацовци, Ялово, Плаково, Велчево, Вонеща вода. След пракратяване на дейността
му през 1989 г. се създава Агрофирма „Трифон Саралиев“ – Килифарево.
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АПК – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1573, 1 опис, 98 а.е., 1.18 л.м., 1979–1989 г.

Създаден на 1 ян. 1979 г. В състава му влизат клоновите стопанства в Лясковец и с. Джулюница и ДЗС – с. Честово. След прекратяване на дейността му
през 1989 г. се създава Агрофирма „Хоризонт“ – Лясковец.

АПК – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 1564, 1 опис, 147 а.е., 1.60 л.м., 1982–1989 г.

Създаден на 1 ян. 1982 г. след отделяне от АПК „Дунав“ – Свищов. В състава му влизат пет комплексни бригади, които включват землищата на селата:
Морава, Деляновци, Драгомирово, Овча могила, Горна Студена, Александрово и
Червена.

АПК „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1350, 3 описа, 279 а.е., 3.06 л.м., 1970–1989 г.

Създаден на 21 авг. 1970 г. Включва клоновите стопанства в Павликени,
Сухиндол и селата Бяла черква, Дъскот, Михалци, Върбовка, Караисен и Производствен участък – с. Горна Липница. Прекратява дейността си през декември
1989 г., след което се изгражда Агрофирма „Клас“ – Павликени.

АПК „ЯНТРА“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1383, 2 описа, 137 а.е., 2.00 л.м., 1970–1972; 1978–1989 г.

Създаден в края на 1970 г. В състава му влизат клоновите стопанства в
Полски Тръмбеш и селата Полски Сеновец, Обединение, Долна Липница, Страхилово, Вързулица и Масларево. През периода 1973–1977 г. е в състава на новоизградения ПАК – Горна Оряховица, след което е отново АПК. От 1 ян. 1982 г. от него
се отделят стопанствата в селата Страхилово, Павел, Масларево и Вързулица
и образуват АПК „Георги Димитров“ – с. Страхилово.

АПК „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 1560, 1 опис, 71 а.е., 0.47 л.м., 1982–1989 г.

Създаден през февруари 1982 г. след отделяне от АПК „Росица“ – Павликени. В състава му влизат производствените участъци в селата Райко Даскалово,
Сломер, Батак, Патреш и Горна Липница.

АПК – с. РЕСЕН
Ф. 1561, 1 опис, 67 а.е., 0.64 л.м., 1980–1989 г.

Създаден на 12 февр. 1982 г. чрез отделяне от АПК – Велико Търново. Обхваща територията на седем селища: Водолей, Дичин, Никюп, Ресен, Русаля, Самоводене и Хотница.
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АПК „ДУНАВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1326, 3 описа, 187 а.е., 4.62 л.м., 1970–1989 г.

Създаден на 20 авг. 1970 г. В състава му влизат ДЗС „Свищов“, ДЗС „Сувата“ и клоновите стопанства в селата Ореш, Морава, Драгомирово, Козловец,
Алеково, Овча могила. През 1981 г. Клоново стопанство – с. Овча могила се обособява в отделен АПК.

АПК „ПЪТ КЪМ КОМУНИЗМА“ – СТРАЖИЦА
Ф. 1334, 3 описа, 116 а.е., 1.37 л.м., 1970–1989 г.

Създаден през август 1970 г. В състава му са включени клоновите стопанства в Стражица, с. Камен, с. Асеново, с. Сушица, с. Джулюница и ДЗС – с. Кесарево. През 1977 г. от комплекса се отделя Държавно угоително стопанство –
с. Кесарево. През 1978 г. Клоново стопанство – с. Джулюница преминава към
АПК – Лясковец. На 5 септ. 1989 г. се преобразува в Агрофирма „Херба“ – Стражица.

АПК „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. СТРАХИЛОВО
Ф. 1563, 1 опис, 90 а.е., 1.60 л.м., 1981–1989 г.

Създаден на 1 март 1982 г. чрез отделяне от АПК „Янтра“ – Полски Тръмбеш. В състава му влизат производствените участъци в селата Страхилово,
Масларево, Павел и Вързулица.

Технико-икономически доклади за изграждане на АПК (1970–1971,
1978).
Устави (1970, 1982).
Правилници за устройството и дейността (1977, 1982, 1984); управленски структури (1974–1975, 1977, 1979–1988).
Протоколи и материали от: делегатски събрания за учредяване и ликвидиране на АПК (1972, 1979–1989); конференции (1973, 1978–1985, 1987);
общи събрания (1970–1989); заседания на УС (1970–1989), СС (1973, 1988–
1989), оперативните бюра (1971–1989) и ИБ (1979–1986).
Годишни отчети по дейността (1970–1975, 1982–1986).
Статистически отчети за: площите (1978–1989), средните добиви (1978–
1988), производството на селскостопански култури (1978–1989), състояние на животновъдството (1980–1989), наличните селскостопански машини
(1973–1975, 1984–1986).
Проекти за техническо и технологично усъвършенстване производството на селскостопанска продукция – Ф. 1325 (1975).
Териториално-ситуационен план на земята на АПК – Велико Търново –
Ф. 1335 (1985).
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Програми за развитие на лозарството – Ф. 1350 (1971–1975) и интензивно отглеждане на царевица – Ф. 1589 (1985–1986).
Технологии по растениевъдство и за производство на зърнени култури – Ф. 1589 (1980–1986); доклад за състоянието на трайните насаждения –
Ф. 1589 (1979–1980).
Ветеринарни отчети за заболяванията и смъртността по селскостопанските животни и птици (1972–1974).
Доклади и информации за рационализаторската дейност – Ф. 1350 (1974,
1976–1977) и ефективно използване на механизацията – Ф. 1325 (1983–1984);
справки и оценки по внедряване на научно-техническия прогрес (1981–1983).
Годишни отчети за изпълнение на производствено-финансовите планове
(1970–1989).
Годишни счетоводни отчети (1970–1975, 1979).
Разделителни протоколи и баланси за отделяне на нови АПК, стопанства, ЛВК, предприятия и поделения (1976–1987).
Щатни разписания (1970–1989).
Протоколи и доклади на профорганизациите (1973–1989).
Колективни трудови договори (1981–1988).
АКЦИОНЕРНА ФИРМА „ДУНАВ I“ В ЛИКВИДАЦИЯ – СВИЩОВ
Ф. 1633, 1 опис, 16 а.е., 0.09 л.м., 1989–1995 г.
Създадена е на основание Указ № 56 от 1989 г. след ликвидацията на АПК
„Дунав“ – Свищов с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, търговия в страната и чужбина. В състава ѝ влизат КЗС
в Свищов и в селата Алеково, Българско Сливово, Козловец, Ореш, Царевец и Фуражно-животновъдна бригада – с. Хаджи Димитрово. През 1990 г. КЗС – Свищов излиза от състава на фирмата. С решение на Окръжен съд – Велико Търново
от 25 юни 1992 г. е обявена в ликвидация, която приключва през 1995 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и обявяване
в ликвидация на фирмата (1989, 1992).
Учредителен протокол и устав (1989).
Протоколи от: събрания на акционерите (1993–1995), заседания на УС
(1990–1991) и ЛС (1992–1994).
Доклади за дейността на ЛС (1992–1994).
Годишен производствено-финансов план (1990); годишни отчети за производствената дейност (1989–1994).
Годишни счетоводни отчети (1993–1994); ревизионен акт от финансова
ревизия за периода 1992–1995 г.
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АГРОФИРМА „ХЕРБА“ И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
И ПАРФЮМЕРИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ – СТРАЖИЦА
Ф. 1630, 1 опис, 48 а.е., 0.15 л.м., 1989–1995 г.
Създадена е като КЗС – Агрофирма „Херба“ на 1 септ. 1989 г. с решение
на делегатско събрание от 22 авг. 1989 г. след ликвидацията на АПК „Път към
комунизма“ – Стражица. Предметът на дейност е: производство и дълбочинна преработка до краен продукт на етерично-маслени и лекарствени култури,
растителна и животинска продукция. Едно от поделенията ѝ е Предприятие за
етерични масла и парфюмерия – Стражица. От януари 1990 г. фирмата е пререгистрирана като дъщерна към ДФ „Парфюмерия и козметика“ – Пловдив. През
1990 г. агрофирмата и предприятието са обявени в ликвидация, която приключва
през март 1995 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация (1989),
ликвидация (1992) и заличаване на агрофирмата (1995) и на Окръжен съд –
Пловдив за регистрирането ѝ като дъщерна към ДФ „Парфюмерия и козметика“ – Пловдив (1990); статут на фирмата (1990).
Учредителен протокол с материали (1989).
Протоколи от: делегатски събрания (1990), заседания на УС (1991) и ЛС
на агрофирмата и съставните земеделски кооперации (1992–1994).
Отчетен доклад на ЛС (1994).
Годишни статистически отчети за: растениевъдството (1989–1991), животновъдната дейност (1989), икономическите резултати (1989), промишлените дейности (1989–1990), водопотреблението и селскостопанските отпадъци (1990–1991), използването на машините и изразходваното гориво (1991),
наличните трактори и транспортни средства (1992).
Разделителен баланс на агрофирмата с поделенията (1990).
Годишен баланс (1990); оборотни ведомости (1992–1993); ликвидационна оборотна ведомост (1994).
Акт за начет от ликвидационна ревизия за приходите и разходите на
ДОО за периода 1992–1994 г.
Колективен трудов договор с приложения (1991).
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО „ДУНАВ“ – с. ВАРДИМ
Ф. 1155, 6 описа, 281 а.е., 2.39 л.м., 1951–1998 г.
Създадена е през 1948 г. като ДЗС „Дунав“. От 1962 г. е Държавно елитно семепроизводно стопанство „Дунав“. Извършва поддържане биологическите
качества на сортовете и производство на зърнени, фуражни, технически и зе-
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ленчукови семена. От 1966 г. е Държавна сортоподдържаща станция „Дунав“, а
от 1974 г. – Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство „Дунав“.
През 1994 г. се преобразува в дъщерно дружество на „Сортови семена-холдинг“
ЕАД – София, което е обявено за приватизация през 1998 г.

Разпореждане на МС и решения на Окръжен съд – Велико Търново за
преобразуване и регистрация на дружеството (1994, 1997).
Заповеди на Министерство на земеделието за предоставяне земи от ДПФ
(1994).
Устави (1997, 1998).
Протоколи от заседания на Производствения съвет (1957–1967), Стопанския комитет (1966–1980), Съвета на директорите (1994–1997), СС
(1983–1993) и от общи събрания (1984, 1989–1993).
Доклади за научната и производствената дейност (1980–1991) и за предоставяне собствеността на колектива (1988).
Лесоустройствен проект за горите на станцията (1983); кадастрален
план на землището на с. Вардим (1987).
Баланси и отчети за земята (1975–1991).
Годишни статистически отчети за производствената дейност и оборудването (1961–1980); персонала и работната заплата (1961–1984, 1986,
1988–1989, 1991–1993); посевните и поливните площи и култури (1980–
1983, 1985–1986, 1988–1990, 1994–1997); продукцията от животновъдството (1996–1997), наличните машини, постъпленията и разхода на суровини,
материали и енергия (1981–1992); икономическите резултати (1981–1990);
производството на селскостопански култури (1981–1985).
Отчети за научно-техническия прогрес на звеното по сортоподдържане
(1985–1987, 1989), изобретенията и рационализациите (1981–1987), внедрените рационализаторски предложения (1985–1986, 1990).
Технология за преустройство на зърнокомбайн (1987).
Годишни производствено-финансови планове (1958–1967, 1971–1990) и
отчети за изпълнението им (1951–1990).
Годишни счетоводни отчети (1991–1997).
Разделителен протокол за дяловете на правоимащите и държавата (1995).
Щатни разписания (1966–1993) и списъци на персонала (1996–1998).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967–1990) и синдикалния
съвет (1992–1993); протоколи и доклади от отчетно-изборни събрания на
профорганизацията (1967–1979, 1981, 1985–1986).
Колективни трудови договори (1969–1972, 1977–1980, 1984–1986,
1992–1993, 1998).
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ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1223, 5 описа, 221 а.е., 2.50 л.м., 1950–1999 г.
Съществува от 1 апр. 1949 г. като Държавна селекционна и семепроизводна
станция по зеленчукови култури със задача: селекция и генетика на зеленчукови
култури. През 1957 г. се преименува на Опитна станция по зеленчукови култури.
С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 7 септ. 1994 г. се регистрира
Дъщерно дружество „Сортови семена“ АД – Горна Оряховица, в чийто състав
влизат Опитна станция по зеленчукови култури – Горна Оряховица и Опитна
станция по сортоподдържане и семепроизводство – с. Ресен. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 24 септ. 1997 г. дружеството се пререгистрира като „Сортови семена – холдинг“ ЕАД – клон Горна Оряховица. Със Заповед
№ РД-41-394 от 29 юли 1998 г. на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа клонът променя наименованието си на „Сортови семена – Елит“
ЕАД – клон Горна Оряховица.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на промените в статута и наименованието на дружеството (1994–1998).
Протоколи от заседания на СС (1970–1982, 1988–1993).
Програми, покани и доклади от юбилеи и годишнини (1969, 1974).
Годишни планове, отчети и информации за научноизследователската,
внедрителската и развойната дейност (1950–1980, 1987–1990, 1994–1995) и
производството (1971–1980, 1987–1989).
Годишни отчети на Експерименталната база при станцията (1967–1990).
Отчети по теми за научноизследователската и инженерно-внедрителската дейност (1991–1995).
Списъци на сортове и образци по култури (1978); модел и технология за
промишлено производство на лук (1972–1975, 1979).
Годишни статистически отчети за: посевните площи и площите с трайни
насаждения (1985–1990); селскостопанските предприятия (1991–1993, 1999);
площи и производство на селскостопански култури (1990–1991, 1994–1995,
1997–1998); научните работници по области и направления (1990); трудовите злополуки (1985–1990, 1996, 1998).
Анализ на финансовото състояние (1994–1995).
Баланси (1952–1970, 1981–1999).
Разделителен протокол и баланс между станцията и ДФ „Сортови семена и посадъчен материал“ – София (1994).
Щатни разписания (1952–1970, 1976–1990); списък и данни за научните
работници (1977).
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Протоколи и материали от заседания и събрания на профорганизацията
(1952–1970).
Колективни трудови договори (1967–1970, 1996).
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И
СЕМЕПРОИЗВОДСТВО – с. РЕСЕН
Ф. 1052, 7 описа, 349 а.е., 2.71 л.м., 1953–2006 г.
Създадена е на 1 ян. 1960 г. съгласно Заповед № І-1172 от 29 дек. 1959 г. на
Министерство на земеделието и горите като Елитно семепроизводно стопанство на базата на земята и основните средства на филиала на ДЗС – Горна Оряховица в с. Ресен. Предметът на дейност е производство на елитни семена от
зеленчукови култури. През 1966 г. се преименува на Държавна сортоподдържаща
станция. От 1973 г. е Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство.
По силата на Решение № 62 от 25 юли 1994 г. на МС става клон на „Сортови
семена“ АД – Горна Оряховица. От 1997 г. до продажбата му през август 2006 г.
е клон към „Сортови семена – Елит“ ЕАД – София.

Заповеди на министъра на земеделието за ползване от станцията на земи
от ДПФ и кадастрална карта (1993–1997).
Решения на: Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на станцията в клон на „Сортови семена“ АД – Горна Оряховица (1995) и заличаване в търговския регистър (2006); Надзорния съвет на „Сортови семена –
холдинг“ ЕАД за преминаване на клона на пряко подчинение на холдинга
(1996–1997).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1960–1961), СС (1969–
1981, 1983–1994) и от общи събрания (1986–1987, 1991–1994).
Агроикономическа обосновка за земеустрояване на ДЗС – с. Ресен
(1953).
Доклади, отчети и информации, разглеждани на Дирекционния съвет и
СС (1962–1975).
Годишни отчетни доклади (1982–1990).
Оценки, анализи и информации за производствената дейност (1980–
1994).
Годишни отчети за научно-техническия прогрес (1985, 1988–1989) и
сортоподдържащата селекция (1986–1989, 1992–1993); научни отчети по
теми (1983–1984, 1986–1989); публикувани научни разработки (1981, 1985).
Годишни статистически отчети за: дейността на станцията (1962–
1975); наличните селскостопански машини (1984, 1989–1990); посевните и
поливни площи, площи с трайни насаждения и производство на селскостопански култури (1975–1980, 1983–1998); научните работници (1977–1978);
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внедрени задачи по научно-техническия прогрес (1982–1988); основните
икономически показатели, наличните машини и съоръжения (1976–1981,
1985–1992).
Производствено-финансови отчети (1962–1975); годишни счетоводни
отчети (1960–1967, 1976–1987, 1991–2006) и баланси (1988–1990).
Протоколи за предаване на основни средства от ДЗС – Горна Оряховица
на филиала в с. Ресен (1959) и преминаване на филиала в с. Правда към Опит
на станция по зеленчукови култури – Горна Оряховица (1967).
Разделителен протокол между станцията и ДФ „Семена и посадъчен материал“ – София (1994).
Щатни разписания (1960–1964, 1967, 1971–1975, 1981–2003).
Протоколи и материали от годишни отчетни събрания на профорганизацията (1961–1975, 1985–1986, 1990); протоколи от заседания на профкомитета (1959–1975, 1981–1990) и Синдикалния съвет (1992–1993).
Колективни трудови договори (1960–1975, 1981–1987, 1989–1993).
ДРУЖЕСТВЕНА ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОСИЦА – РЕСЕН“ В ЛИКВИДАЦИЯ – с. РЕСЕН
Ф. 1644, 1 опис, 40 а.е., 0.20 л.м., 1984–1994 г.
Учредена е на 29 дек. 1984 г. с решение на ОНС – Велико Търново като Стопанско дружество „Росица“ с предмет на дейност: промишлено производство
на разсади, зеленчуци и цветя. С решение на УС на дружеството от 5 дек. 1989 г.
се преобразува в Дружествена фирма с ограничена отговорност „Росица – Ресен“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 18 юни 1992 г. се обявява
ликвидацията ѝ, която приключва през май 1995 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на Стопанско дружество „Росица“ (1984), Дружествена фирма „Росица – Ресен“ (1989)
и обявяването ѝ в ликвидация (1992).
Протоколи за прехвърляне на земя и техника от АПК – с. Ресен на Стопанско дружество „Росица“ (1984) и учредяване на Дружествена фирма „Росица – Ресен“ (1988).
Протоколи от заседания на УС (1985–1989, 1991–1992).
Годишни отчетни доклади за дейността (1985–1989).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1988–1992), площите и производството на селскостопански култури (1992–1994), водопотреблението (1992–1993), продукцията и услугите (1988–1989), наличните
трактори и транспортни средства (1990–1993), наличностите, постъпленията
и разхода на суровини и материали (1989–1994).
Годишни счетоводни отчети (1985–1990, 1992–1994).
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Разделителен баланс на дружеството с ТКЗС – с. Никюп (1992).
Щатни разписания (1986–1990).
ДЪРЖАВНО СЕМЕПРОИЗВОДНО СТОПАНСТВО
ЗА ЦВЕТЯ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1243, 2 описа, 63 а.е., 0.54 л.м., 1966–1980 г.
Създадено е на 12 апр. 1966 г. като ДСП „Булгарцвет“ с предмет на дейност: производство на цветя и семена, изкупуване на рози-корени от частни стопани за външния и вътрешния пазар. През 1971 г. се преименува на Оранжерии
за цветя, а от 1974 г. е Държавно семепроизводно стопанство за цветя. През
1981 г. преминава като поделение към Предприятие „Булгарцвет“ – София.

Правилник за вътрешния трудов ред (1966).
Планове, доклади и решения на Стопанския комитет (1969–1975).
Годишни статистически отчети за: посевните площи (1970–1978, 1980);
производството и средните добиви (1970–1978); наторяването, химическата
и растителната защита и поливните площи (1976–1978); ресурсите и разпределението на растителни продукти (1978, 1980); наличните селскостопански
машини (1976–1980).
Годишни счетоводни отчети (1967–1980).
Щатни разписания (1968–1980).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1978).
Колективни трудови договори (1973–1975).
ОРАНЖЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 1239, 4 описа, 174 а.е., 0.90 л.м., 1967–2000 г.
Създадено е през 1967 г. като ДСП „Оранжерии за зеленчуци“ с предмет
на дейност: производство и реализация на оранжерийни зеленчуци. През 1976 г.
преминава като звено към Комбинат „Булгарплод“ – Велико Търново. Със Заповед № РД-09-105 от 30 юни 1986 г. на Министерство на земеделието и горите
клонът се отделя от комбината и преминава към Комбинат „Оранжерии“ – Пазарджик с наименование „Оранжерии“ – с. Джулюница. На основание Заповед
№ 242 от 1994 г. на Министерство на земеделието се регистрира „Оранжерии –
Джулюница“ ЕООД. През юли 1996 г. се преобразува в ЕАД, а от септември същата година спира производствената си дейност. През 1998 г. е приватизирано.
През 1999 г. е обявено в несъстоятелност.

Заповеди на Министерство на земеделието (1994, 1996) и решения и
удостоверения на Окръжен съд – Велико Търново (1994–1999) за образува306
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не на ЕООД „Оранжерии – Джулюница“, преобразуването му в ЕАД, АД и
обявяване в несъстоятелност.
Устави (1996, 1998).
Протоколи от заседания на СС (1984–1985, 1991–1992), Съвета на директорите (1998) и от общо събрание на акционерите (1998).
Анализ на правното състояние на дружеството (1996).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
на продукцията (1972–1985), изкупуването и износа (1981–1985); валутни
планове (1968–1974). Годишни производствено-финансови планове и отчети
за изпълнението им (1977–1985).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1967–1985); себес
тойността на продукцията (1978–1980); производството и средните добиви (1975–1977, 1980); наторяването, химическата и биологическата защита
(1975–1976, 1978–1980); посевните площи (1970, 1974–1980); наличните
трактори и транспортни средства (1976–1980, 1991); извършените механизирани работи и изразходваното гориво (1968–1974, 1976–1978, 1980,
1992–1995); изпълнението на производствената програма, стокооборота, ресурсите, изкупуването и реализацията (1981–1985); промишлените отпадъци
(1995–1996); трудовите злополуки (1994).
Финансови планове (1967–1970, 1975–1985); годишни счетоводни отчети (1967–1985, 1991–2000).
Разделителен протокол и баланс с „Оранжерии – ПЗ“ ЕООД – Пазарджик (1994).
Щатни разписания (1968–1985, 1991–1996).
Протоколи и отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1969–
1973, 1981–1986).
Колективни трудови договори и споразумения (1968–1970, 1975, 1977,
1979–1985, 1991–1992).
ОКРЪЖЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1302, 4 описа, 406 а.е., 1.64 л.м., 1954–1995 г.
Ветеринарните служби съществуват отпреди 1944 г. Със Заповед № VІ-119
от 19 ян. 1961 г. на Министерство на земеделието се създава сектор „Ветеринарно дело“ към отдел „Селско стопанство“ при ОНС – Велико Търново. През
1973 г. се преименува на Инспекция „Ветеринарно дело“. От 1 юли 1976 г. се
създава Окръжен ветеринарномедицински център и инспекцията преминава към
него. Центърът осъществява ветеринарномедицинска дейност, здравеопазване
на домашните животни, рибите, полезния дивеч, пчелите, ветеринарносанитарен контрол върху животните, продуктите от животински произход и фура-
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жите на територията на Великотърновски регион. През 1988 г. се преименува
на Ветеринарномедицински център. Съгласно ПМС № 240 от 20 ноем. 1992 г. се
създава Национална ветеринарномедицинска служба и центърът се преобразува
в Регионална ветеринарномедицинска служба.

Заповеди на Министерство на земеделието и горите за: подобряване на
ветеринарномедицинската и зоотехническата помощ (1959), структурата на
ветеринарната служба (1961).
Структурни схеми на управление (1976, 1978, 1981, 1984, 1989, 1991–
1992, 1995).
Протоколи от: заседания на СС (1977–1979, 1981–1983), окръжни съвещания с главните лекари на ветеринарни лечебници и АПК (1978, 1986), годишни отчетни събрания (1981–1982), заседание на Окръжната епизоотична
комисия с материали (1982).
Доклад от честване 100 г. ветеринарно дело в окръга и статии по темата,
публикувани във в-к „Борба“ (1983).
Доклади от научни конференции по ветеринарно дело (1959–1971).
Годишни доклади за цялостната дейност (1976–1981, 1983, 1985–1988,
1990, 1993–1995).
Годишни отчети за: заболяванията и смъртността по селскостопанските
животни и птици (1962–1974), заразните и паразитните болести по животните, птиците, рибите и пчелите (1968–1969, 1973–1974), ветсаннадзора върху
животните и животинските продукти (1963–1975), закланите животни и добитото месо (1963–1983), състоянието на животновъдството и ветеринарните служби (1956–1957, 1959, 1963–1968), ветеринарнопрофилактичната дейност на екарисажа (1977–1978).
Информации за: болестите по животните, състоянието на здравеопазването и борбата със заразните болести (1977–1982), туберкулозата в кравефермите на Великотърновски окръг (1984–1987).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1976, 1978–1979),
себестойността на продукцията (1976–1979), технико-икономическите резултати от внедрени научно-технически постижения (1976–1983), трудовите
злополуки (1995).
Таблица и карта за заболяванията от хеморагична треска във Великотърновски окръг (1954–1970).
Бюлетини за: преброяването (1962–1964, 1966–1967, 1969–1970) и
смъртността на селскостопанските животни (1963–1967), научноизследователските разработки по селско и горско стопанство (1974).
Годишни счетоводни отчети (1976–1995); ликвидационен баланс на центъра (1992).
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Разделителни протоколи за предаване на ветеринарните служби от Ветеринарномедицински център – Велико Търново на Птицекомбинат – с. Полик
раище и Предприятие по свиневъдство – Велико Търново (1990).
Щатни разписания (1976–1986, 1989–1995).
Протоколи от събрания на профорганизацията (1979–1983, 1987) и заседания на профкомитета (1979–1983, 1987).
Колективни трудови договори (1977, 1979, 1981–1986).
ДЪРЖАВЕН ЕКАРИСАЖ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1092, 2 описа, 79 а.е., 0.36 л.м., 1953–1976 г.
Създаден с ПМС № 249 от 1960 г. Влиза в експлоатация през октомври 1961 г.
с предмет на дейност: обезвреждане и преработване на трупове на умрели животни. Обслужва Великотърновски и Габровски окръзи. С ПМС № 8 от 1976 г.
преминава към Окръжен ветеринарномедицински център – Велико Търново.

Правилник за екарисажното дело (1961).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет и Балансовата комисия (1967, 1969).
Заповеди за награждаване (1969–1975).
Годишни производствени планове (1966, 1969–1970); планове за себес
тойността, труда (1966, 1969–1975) и стоковата продукция (1968–1975).
Годишни статистически отчети за обема, себестойността и качеството
на продукцията и по труда (1968–1974).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, пол, длъжност и местоживеене (1972–1973).
Годишни бюджетни сметки (1962–1963) и счетоводни отчети (1961–
1966, 1972–1974).
Щатни разписания (1960, 1964, 1969–1976).
Актове за трудови злополуки (1962–1976) и книга за регистрирането им
(1968–1975); статистически отчети за трудовите злополуки и изразходваните
средства по охрана на труда (1966–1971).
Български държавни стандарти (1953, 1962); отраслови технически нормали (1961, 1966, 1972).
СЕЛЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1557, 3 описа, 182 а.е., 1.08 л.м., 1976–2000 г.
Създаден с ПМС № 8 от 5 март 1976 г. като Окръжен селекционен център
по животновъдство. Осъществява научна и развойна дейност, експериментира-
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не и внедряване на научно-техническите постижения и научно обслужване на отрасъл „Животновъдство“. През 1988 г. се преименува на Селекционен център по
животновъдство. На основание Заповед № І-194 от 14 окт. 1992 г. на министъра
на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост се създава Регионална служба за селекция и репродукция в
животновъдството. През 1999 г. е обявена в ликвидация и в края на същата година се преструктурира в Областно звено.

Заповеди на Национална служба за селекция и репродукция в животновъдството за закриване на Селекционен център – Севлиево и преструктуриране на Регионалната служба в Областна служба и Областно звено (1992–
2000).
Структурни схеми на управление (1983, 1985–1990).
Протоколи и материали от: годишни отчетни събрания (1992, 1994–
1995), заседания на Стопанския комитет (1978–1979, 1983–1991), Дирек
ционния съвет (1992, 1994–1999) и Консултативния съвет (1993–1994).
Отчетни доклади за цялостната дейност (1984–1989).
Отчети за търговската дейност (1977–1978) и за внедряване на научнотехнически постижения в овцевъдството (1980).
Годишни статистически отчети за: производствената дейност, персонала и ФРЗ (1977–1984, 1986–1990); разхода на суровини и материали (1990–
1991); състоянието на животновъдството (1984, 1987–1988); трудовите
злополуки (1984, 1986–1987, 1989–1991, 1994–1995, 1998); намаляване на
ръчния труд (1984, 1986–1987); приходите и разходите на селскостопанските
предприятия (1998–1999).
Годишни отчети за дейността на отдели: „Говедовъдство“ (1976–1986,
1988–1989, 1992–1994), „Овцевъдство“ (1984, 1985, 1992–1994), „Изкуствено осеменяване“ (1978–1987, 1990, 1992–1994), „Коневъдство“ (1985, 1990,
1991).
Годишни счетоводни отчети (1978–1996, 1998); баланс (1997); оборотна
ведомост и отчети по сметки (1999).
Протоколи за предаване активите на центъра на Регионална служба за
селекция и репродукция в животновъдството – Велико Търново с ликвидационен баланс (1992) и за разделяне между Областна служба – Велико Търново и Общинска служба – Севлиево (1999).
Щатни разписания (1977–1983, 1985–1987, 1989–1990, 1993, 1995,
1999).
Протоколи, планове и отчети на профорганизацията (1979–1990).
Колективни трудови договори (1983–1985).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИВАЙЛО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1627, 1 опис, 70 а.е., 0.44 л.м., 1986–1993 г.
Създадено е със Заповед № 18 от 6 ян. 1986 г. на председателя на НАПС като
Предприятие по свиневъдство с предмет на дейност: производство на свинско
месо, разплодни и племенни животни, риба, месни произведения, търговска дейност. С Решение № 409 от 17 дек. 1990 г. на МЗХП се преобразува в ДФ „Ивайло –
5“. На основание Разпореждане № 15 от 8 февр. 1992 г. на МС се пререгистрира
като „Ивайло“ ЕООД. Ликвидирано е със Заповед № 162 от 24 дек. 1993 г. на
Министерство на земеделието.

Заповеди на НАПС за образуване на Предприятие по свиневъдство –
Велико Търново (1986) и преобразуване в ЕООД (1992).
Правилник за устройството на дружеството и поделенията (1987).
Протоколи от заседания на СС (1987–1990) и УС (1991).
Годишни отчетни доклади (1987–1988).
Годишни статистически отчети за: изразходваната храна за животните и
наличните фуражи (1986–1988), наличните трактори и транспортни средства
(1987–1993), механизацията на животновъдните сгради (1987–1988), състоянието на животновъдството (1989–1992), броя на селскостопанските животни, производството и продуктивността (1989–1993).
Годишни счетоводни отчети (1986–1993).
Разделителни протоколи между АПК във Великотърновски окръг и дружеството (1986–1987).
Протоколи за преоценка имуществото на ДФ „Ивайло“ и поделенията
(1992).
Приемо-предавателни протоколи за имущество между свинеферми, бригади по свиневъдство и ТКЗС във Великотърновско и дружеството (1990–
1993).
Щатни разписания (1986–1993).
Протоколи от: заседания на профкомитета (1987–1990), Синдикалния
съвет (1991–1993), отчетно-изборни събрания (1991–1993).
Колективни трудови договори (1991–1993).
СТОПАНСКО ДРУЖЕСТВО „ЯНТРА“ – с. ЛЕДЕНИК
Ф. 1614, 1 опис, 88 а.е., 0.42 л.м., 1984–1990 г.
Учредено е на 23 юни 1984 г. от осем стопански организации от Великотърновски окръг на базата на споразумение между Министерство на машинос
троенето, НАПС и ОНС – Велико Търново с предмет на дейност: отглеждане
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на животни за производство на телешко, свинско и овнешко месо. На основание
Писмо № 9 от 28 апр. 1989 г. на Министерство на икономиката и планирането и
заседание на дружеството от 29 ян. 1989 г., считано от 31 ян. 1990 г. се прекратява дейността му. Негов правоприемник е ТКЗС „Янтра“ – с. Леденик.

Технико-икономическо задание и доклад за създаване, договор за учредяване (1984).
Удостоверения от Районен съд – Велико Търново за регистриране и пререгистриране на дружеството (1984, 1988).
Протоколи от: заседания на УС и СС (1984–1989), общи събрания
(1986–1987), заседания на Бригадния съвет и общи събрания на животновъдно-фуражната бригада в с. Шемшево (1984–1985).
Протокол на УС за закриване на дружеството и заповед за назначаване
на ликвидационна комисия (1990).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1985–1988) и дейността на КС (1985–1987).
Годишни планове за растениевъдството и животновъдството (1984–
1989), по труда (1984–1990), за дейността на фуражния цех и автотранспортната бригада (1985–1988).
Годишни статистически отчети за растениевъдството, животновъдството и икономическите показатели, персонала и ФРЗ (1984–1989), производството на селскостопански култури (1988–1989).
Годишни отчет-справки за изпълнение на плана за общата продукция,
растениевъдството и животновъдството (1984–1989).
Преброителни карти за селскостопанските животни, птици и пчелни семейства (1986–1988).
Годишни счетоводни отчети (1984–1989).
Разделителен протокол между АПК – Велико Търново и дружеството
(1985).
Щатни разписания (1984–1989).
Протоколи, планове и отчети за дейността на профорганизацията (1984–
1989).
Колективни трудови договори (1985–1987).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ИВАЙЛО“ –
с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 1712, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1994–1998 г.
Създадено е с ПМС № 7 от 25 ян. 1994 г. като „Ивайло“ ЕООД с предмет на
дейност: производство на свинско месо, разплодни и племенни животни, малки
прасета, месни произведения, зърнени храни, фуражни смески. На основание чл.
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25, ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински
предприятия и във връзка със Заповед № РД-42-588 от 7 юни 1997 г. на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа е открита процедура за
приватизация на дружеството. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от
1 дек. 1997 г. се регистрира „Свиневъдство – Самоводене“ АД с предмет на дейност – участие в приватизацията на дружеството. През 1998 г. е сключен договор за продажба, съгласно който „Свиневъдство – Самоводене“ АД закупува
67 % от дружествените дялове.

Заповед на МЗХП за образуване на дружеството и решения на Окръжен
съд – Велико Търново за регистриране промени в седалището, управлението
и представителството (1994–1995).
Протокол от събрание на колектива с мнение за преминаване към работническо-мениджърска приватизация и решение на Окръжен съд – Велико
Търново за регистриране на „Свиневъдство – Самоводене“ АД за участие в
приватизацията (1997); договор за продажба на дружествен дял (1998).
Годишни статистически отчети на селскостопанските предприятия, състоянието на животновъдството, плодовитостта и смъртността на селскостопанските животни (1994–1997).
Годишни счетоводни отчети (1994–1997); приключителен баланс и отчет
за приходите и разходите (1998).
Протоколи на комисии от проведени търгове и договори за покупко-продажба на имущество (1994); ревизионен акт от финансова ревизия (1994–
1998).
Щатни разписания (1994–1995).
Колективни трудови договори (1994–1995).
МЕЖДУКООПЕРАТИВЕН ПТИЦЕКОМБИНАТ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1221, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1966–1974 г.
Учреден на 23 ноем. 1966 г. като междукооперативно предприятие от
ОКС – Велико Търново и ТКЗС в Павликени и селата Бяла черква и Върбовка с
предмет на дейност: отглеждане на кокошки-носачки и производство на яйца и
птиче месо в състава на Птицекомбинат – Поликраище. През 1974 г. преминава
към АПК „Росица“ – Павликени.

Протоколни книги от общи събрания и заседания на УС (1966–1971).
Годишни отчетни доклади (1971–1974).
Годишни производствено-финансови планове (1967, 1969–1974) и отчети за изпълнението им (1968–1974).
Щатни разписания (1969, 1971–1974).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПТИМАКС“ В ЛИКВИДАЦИЯ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1680, 1 опис, 27 а.е., 0.15 л.м., 1987–1997 г.
Създадено е със Заповед № 72 от 9 юли 1990 г. на СО „Птицевъдство“ – Костинброд на базата на Птицекомбинат – Павликени, който се отделя от състава
на Птицекомбинат – с. Поликраище и става самостоятелно поделение с предмет
на дейност: производство и изкупуване на стокови и разплодни пилета, птици и
яйца; месодобив и месопреработка на птици и други селскостопански животни;
транспортни и строителни услуги; търговска дейност. С Решение № 15 от 5 дек.
1990 г. на МЗХП се преобразува в ДФ „Птимакс“. От 1992 г. е ЕООД. Със Заповед
№ 28 от март 1996 г. на МЗХП е обявено в ликвидация. През 1997 г. е закупено от
фирма „Хайпро Поултри България“ ООД – София.

Решения на МЗХП и Окръжен съд – Велико Търново за създаване на
ДФ „Птимакс“ (1990), преобразуването ѝ в ЕООД и обявяване в ликвидация
(1992–1996).
Заповеди на СО „Птицевъдство“ – Костинброд за отделяне на Птицекомбинат – Павликени от Птицекомбинат – с. Поликраище и на МЗХП за
приключване на ликвидацията (1997).
Договор с материали към него за покупко-продажба на дружеството
(1997).
Протоколи и материали от общи събрания и заседания на СС (1987–
1990).
Анализ на правното състояние на дружеството (1994).
Отчет за дейността на Ликвидационната комисия (1997).
Годишни статистически отчети за: селскостопанските отпадъци, водопотреблението (1991–1992), продажбите и наличните стоки, тракторите и
транспортните средства (1991–1993).
Годишни счетоводни отчети (1989–1995); ликвидационен баланс (1996).
Разделителен протокол между птицекомбинатите в с. Поликраище и
Павликени (1990).
Щатни разписания (1992–1994).
Колективен трудов договор (1991).
КОМБИНАТ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА
ПИЛЕТА И БРОЙЛЕРИ – с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 1290, 4 описа, 205 а.е., 1.19 л.м., 1970–2000 г.
Създаден е като Междукооперативен комбинат за отглеждане на пуйки
към АПК „Ивайло“ – Велико Търново съгласно учредителен протокол от 25 ноем.
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1969 г. и Разпореждане № 225 от 28 май 1970 г. на Комитета за стопанска координация. От май 1973 г. преминава към ПАК – Горна Оряховица. През 1975 г.
преминава на подчинение на НПО – Костинброд и се преименува на Комбинат за
промишлено производство на пилета и бройлери с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия с птици. През 1990 г. се преобразува в
ДФ „Изгрев“. С Разпореждане № 63 от 1992 г. на МС фирмата се трансформира
в „Изгрев – Птицевъдство“ ЕООД – Велико Търново. През 1996 г. става ЕАД със
седалище отново в с. Поликраище. През 1999 г. дружеството е приватизирано и
се вписва ново наименование – „Пулком“ АД.

Разпореждане на Комитета за стопанска координация за създаване на
комбината (1970).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „Изгрев“ и преобразуването ѝ в ЕООД и АД (1990–1999).
Анализ на правното състояние; договор за продажба на акции от капитала на дружеството (1999).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1971–1973,
1987); структурни схеми на управление (1985, 1990).
Протоколи и материали от общи събрания (1973–1974, 1977–1985), заседания на СС (1972–1975, 1977–1990) и Съвета на директорите (1996–1998).
Протокол от общо събрание на акционерите с решение за промяна наименованието на „Пулком“ АД – с. Поликраище (1999).
Информации (1971–1973), годишен отчет (1995) и доклади (1986, 1988–
1989) за производствената и стопанската дейност.
Бюлетини, отчети и информация за изпълнение на икономическите показатели и по научно-техническия прогрес (1981–1989).
Годишни статистически отчети за: капиталните вложения (1976–1985);
състоянието на животновъдството (1972, 1975, 1987–1989, 1995–1997); наличността, остатъците, постъпленията и разхода на суровини и материали
(1971–1974, 1980–1985); селскостопанските предприятия (1996–1999); наличните трактори и транспортни средства (1988–1990); трудовите злополуки
(1971–1973, 1975–1985); труда и ФРЗ (1981–1990).
Технология за хранене и отглеждане на пуйки и токачки (1971–1973);
програми за отглеждане на пилета-бройлери и на родители двулинейни кръстоски за бройлери (1983).
Годишни производствено-финансови планове (1971–1985); счетоводни
отчети и баланси (1970–1998).
Щатни разписания (1972–1985, 1993–2000).
Протоколи от заседания на профкомитета (1978–1981) и Синдикалния
съвет (1995–1997); доклади от годишни отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1972–1973, 1977–1978).
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Колективни трудови договори (1973, 1975, 1977, 1980–1981, 1985–1986,
1995).
РЕПРОДУКТИВНА БАЗА ПО ХИБРИДНО СВИНЕВЪДСТВО –
с. СТАМБОЛОВО
Ф. 1430, 2 описа, 85 а.е., 0.60 л.м., 1967–1996 г.
На 13 ян. 1967 г. представители на ОТКЗС в селата Михалци, Дъскот, Долна
Липница, Караисен и Ресен учредяват Междукооперативен свиневъден комбинат
със седалище в с. Михалци и предмет на дейност: отглеждане на хибридни свине.
През 1974 г. комбинатът преминава към новосформираното Научно-производствено обединение по свиневъдство – Шумен и се преименува на Нуклиева база по
свиневъдство. С Разпореждане № 146 от 1976 г. на МС седалището ѝ се премества в с. Стамболово. През 1979 г. се преименува на Репродуктивна база по хибридно свиневъдство. През 1986 г. влиза в състава на новообразуваното Предприятие
по свиневъдство – Велико Търново. С Решение № 366 от 13 дек. 1990 г. на МЗХП
се преобразува в ДФ „Свиневъдство – Стамболово“ с предмет на дейност: производство и изкупуване на прасета, производство на месни произведения, търговия.
В края на 1993 г. се преобразува в ЕООД, а през 1996 г. – в ЕАД, след което се
приватизира.

Учредителен протокол и устав (1967).
Предложение от Репродуктивна база по хибридно свиневъдство до
МЗХП за образуване на ДФ „Свиневъдство – Стамболово“ (1990).
Правилници за устройството и дейността (1967, 1991).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1975–
1981) и общо събрание (1991); протоколна книга на УС (1991–1992).
Анализ на правното състояние на дружеството (1994).
Доклад за дейността на дружеството и състоянието му през 1996 г.
Справка за икономическото състояние на фирмата (1991).
Производствен план за VІІ петилетка (1976–1980); годишен производствен (1977) и насрещен (1978) план.
Инженерен проект за промишлено отглеждане на свине (1984).
Годишни ветеринарни отчети (1992–1996).
Годишни статистически отчети за: селскостопанските организации
(1982–1986), икономическите резултати на селскостопанските предприятия
(1983–1992), персонала и ФРЗ, броя на специалистите по образование, категории, длъжности (1975–1981).
Годишни финансови и производствено-финансови планове (1973–1980);
счетоводни отчети (1968–1996).
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Идеен проект, акт и доклад за строителство на Междукооперативен свиневъден комбинат (1969–1970).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата
(1973–1980); щатни разписания (1973–1980, 1988–1994).
Годишен отчетен доклад на профорганизацията (1981).
Колективни трудови договори и допълнителни споразумения (1975–
1977, 1979, 1991–1992).
ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБОВЪДСТВО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1576, 2 описа, 121 а.е., 0.66 л.м., 1978–1997 г.
Създадено е със Заповед № ІІ-1572 от 1978 г. на МЗХП. Предметът на дейност е: производство на хайвер, личинки, зарибителен материал, риба за консумация; преработка и консервиране; търговия. Преобразува се в: ДФ „Русалка“ с
Указ № 56 на МС, ЕООД „Русалка“ – с ПМС от 10 юни 1992 г., ЕАД – с решение
на Окръжен съд – Велико Търново от 16 юли 1996 г. През 1997 г. дружеството е
приватизирано.

Заповеди, решения и преписки по създаване на предприятието (1978).
Решения на МЗХП и Окръжен съд – Велико Търново за образуване и
преобразуване на дружеството (1992–1997).
Устав (1996).
Структурни схеми на управление (1980–1985).
Анализ и справки за производствено-икономическото състояние (1992);
правен анализ (1994).
Протоколи от: годишни отчетни събрания (1980–1985), общо събрание
на акционерите с материали (1997), заседания на СС (1979–1985) и Съвета
на директорите (1996–1997).
Годишни отчети и доклади за дейността (1979–1985).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция, себестойността, персонала и ФРЗ, наличностите, приходите и разходите на суровини
(1978–1985), състоянието на рибовъдството (1978–1985, 1993–1995), ресурсите и реализацията (1993–1996), наличните трактори и транспортни средства (1992–1993), водопотреблението (1993–1996).
Годишни счетоводни отчети и приключителен баланс (1978–1984, 1987–
1988, 1991–1997).
Инженерни проекти (1979–1985); технологични карти на бригадите
(1981); доклади и справки по производствено-техническата дейност (1978–
1985).
Щатни разписания (1978–1985, 1992–1997).
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Протоколи и доклади от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1981–1984).
Колективни трудови договори и приложения (1979–1985, 1993–1994,
1996).
ПЧЕЛАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1649, 1 опис, 19 а.е., 0.16 л.м., 1975–1980 г.
Създадено е на 1 юли 1975 г. като Междукооперативно пчеларско предприятие с решение от учредително събрание на представители на АПК във Велико
Търново, Павликени, Свищов и Стражица, ОКС – Велико Търново и ПАК – Горна
Оряховица с предмет на дейност: производство на пчелен мед, пчелен восък, прашец, пчелно мляко, прополис, пчелни семейства. През 1981 г. става поделение на
Междукооперативно обединено предприятие – София и губи своята самостоятелност.

Решение от Учредително събрание за създаване на Междукооперативно
пчеларско предприятие – Велико Търново и устав (1975).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1979–
1980).
Отчетен доклад за дейността (1975).
Годишни статистически отчети за: състоянието на животновъдството и
продукцията (1977, 1980), наличностите, приходите и разходите на суровини
и материали (1980), персонала и ФРЗ (1977–1980).
Годишни счетоводни отчети (1976–1980).
Щатни разписания (1976–1980).
М АШ ИННО - Т Р А К Т ОРНИ СТ А НЦИИ
9 фонда, 12 описа, 575 а.е., 7.93 л.м., 1946–1964 г.
Създаването на МТС започва през 1945 г. В началото те са кооперативни
и държавно-кооперативни предприятия. От март 1948 г. са държавни. Предметът им на дейност е: обслужване със селскостопански машини ТКЗС и ДЗС при
обработване на почвата, сеитбата и прибиране на реколтата. Закрити са през
1962–1964 г. Машините им са изкупени от ТКЗС и ДЗС.

МТС – с. АЛЕКОВО
Ф. 314, 1 опис, 56 а.е., 0.77 л.м., 1951–1962 г.

Създадена на 1 февр. 1951 г.
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МТС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 157, 2 описа, 76 а.е., 1.08 л.м., 1948–1963 г.

Създадена на 10 ян. 1948 г.

МТС – с. КАМЕН
Ф. 313, 1 опис, 69 а.е., 1.00 л.м., 1952–1962 г.

Създадена на 1 ян. 1952 г.

МТС – с. КАРАИСЕН
Ф. 327, 1 опис, 41 а.е., 0.50 л.м., 1953–1963 г.

Създадена на 5 март 1953 г.

МТС „КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 161, 2 описа, 61 а.е., 0.77 л.м., 1946–1964 г.

Създадена на 1 окт. 1945 г.

МТС – с. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 171, 2 описа, 63 а.е., 0.89 л.м., 1948–1962 г.

Създадена на 1 май 1948 г.

МТС – с. РЕСЕН
Ф. 311, 1 опис, 93 а.е., 1.47 л.м., 1949–1962 г.

Създадена през февруари 1949 г.

МТС – СВИЩОВ
Ф. 315, 1 опис, 80 а.е., 0.85 л.м., 1948–1962 г.

Създадена на 1 март 1948 г.

МТС – с. СУХИНДОЛ
Ф. 326, 1 опис, 36 а.е., 0.60 л.м., 1956–1963 г.

Създадена на 1 май 1956 г.

Протоколни книги от заседания на дирекционните съвети (1948–1964) и
производствените съвети (1952–1962).
Производствено-финансови планове (1948–1964).
Годишни отчети за дейността на МТС (1946–1963).
Доклади и информации на директорите и главните агрономи за хода на
селскостопанските работи (1949–1962), комплексната механизация и състоянието на машинния парк (1955–1962).
Статистически отчети по дейността (1948–1964).
Книги за инвентарите и балансите (1948–1950).
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Щатни разписания (1958–1963).
Проектосметна документация на хангари за вършачка и трактори, временно жилище и ремонтна работилница – Ф. 157 (1948–1954).
Протоколи от заседания на профкомитетите (1959–1962).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1948–1962).
Почетна книга на първенците – Ф. 326 (1957–1959).
ДЪРЖАВНА ФИРМА „ЗЕМУС“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1611, 2 описа, 77 а.е., 0.42 л.м., 1982–1998 г.
На основание Заповед № І-4238 от 30 дек. 1982 г. на ЦС на НАПС се създава
МТС – Велико Търново с предмет на дейност: обслужване на АПК в механизираната обработка на почвата при производство на селскостопанска продукция. С
решение от 20 февр. 1991 г. Окръжен съд – Велико Търново регистрира преобразуването на станцията в ДФ „Земус“ с предмет на дейност: механизирани селскостопански, мелиоративни и транспортни услуги; ремонт и техническо обслужване на селскостопанска техника; производство и търговия със селскостопанска
продукция и резервни части. С ПМС № 7 от 25 ян. 1994 г. фирмата се преобразува
в ЕООД. През 1998 г. 55 % от акциите на дружеството са изкупени чрез работническо-мениджърска приватизация, а 45 % остават държавна собственост.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „Земус“ и преобразуването ѝ в ЕООД и ООД (1991, 1994, 1998).
Правилник за вътрешния трудов ред (1994).
Статут на взаимоотношенията между МТС и АПК (1982).
Протоколи от общо събрание (1990) и заседания на СС (1983–1990).
Годишни отчетни доклади за изпълнение на производствено-финансовите планове (1982–1985).
Годишни производствени планове (1982–1990) и планове по труда
(1984–1990).
Годишни отчети за изпълнение на натуралните и икономическите показатели (1982–1990) и използването на селскостопанските машини (1982–1985).
Годишни статистически отчети за икономическите резултати (1987–
1989), капиталните вложения и въведените в действие основни фондове
(1983–1984, 1987–1988), наличните селскостопански машини (1994–1996),
използваното гориво (1982–1988), основния ремонт (1982, 1984–1989), трудовите злополуки (1982–1990, 1992–1993, 1995), персонала и ФРЗ (1982–
1988).
Годишни финансови планове (1988–1989) и счетоводни отчети (1982–
1994); годишни баланси и отчети за приходите и разходите (1995–1997).
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1983–1990,
1992–1994); щатни разписания (1985–1986, 1988–1996).
Годишни планове по охрана на труда (1985–1987, 1989); отчет за изпълнение на националната програма за безопасност на труда през 1982–1985 г.
Протоколи и отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1982–
1988).
Колективни трудови договори (1986, 1991–1994).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЕЛБА“ – ЕЛЕНА
Ф. 1635, 1 опис, 70 а.е., 0.36 л.м., 1981–1990 г.
Създадено е като МТС със Заповед № І-475 от 3 март 1981 г. на НАПС на базата на наличната селскостопанска техника на АПК „Чумерна“ – Елена с предмет на дейност: обслужване на АПК в механизираната обработка на почвата
при производство на селскостопанска продукция. С решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 24 юни 1991 г. е регистрирана като ДФ „Елба – 91“. От март
1992 г. се преобразува в „Елба“ ЕООД.

Протоколи и материали от общи събрания (1984–1990) и заседания на
СС (1984–1987).
Годишни планове (1981–1988) и отчети по дейността (1981–1985).
Анализи за стопанската дейност (1982–1984).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1983–1984, 1987),
изразходваните суровини, горива и енергия (1984–1987), наличните трактори и транспортни средства (1988, 1990).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1981–1990).
Щатни разписания (1981–1990).
ПРЕДПРИЯТИЕ „АГРОХИМИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1553, 3 описа, 114 а.е., 0.65 л.м., 1966–1998 г.
Самостоятелно предприятие от 1973 г. През периода 1966–1973 г. е отдел
„Държавна инспекция по растителна защита“ към ОНС – Велико Търново. Оказва методическа помощ на обединените ТКЗС, установява наличието на болести
и неприятели по селскостопанските култури, извършва контрол и провежда растително-защитни и механизирани дейности. През 1990 г. се преобразува в ДФ
„Земя – 90“. През 1998 г. се слива с „Агромеханизация“ ЕООД – Велико Търново
в „Земя – 98“ ЕАД.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване на ДФ „Земя –
90“ и преобразуване в ЕООД и ЕАД (1990, 1996, 1998).
Протоколи и материали от заседания на СС (1986–1989, 1991) и УС
(1991–1992).
Годишни отчетни доклади за цялостната дейност (1966, 1970, 1972–1973,
1975, 1977–1979, 1982–1983, 1991).
Годишни статистически отчети за: използването на машините и изразходваното гориво (1989–1990), движението на материалните дълготрайни
активи с екологично предназначение (1992, 1994–1995), повишаване квалификацията на кадрите (1982, 1987–1988, 1990), персонала и ФРЗ (1980, 1982,
1987–1993), трудовите злополуки (1991–1997).
Годишни счетоводни отчети (1975, 1977–1978, 1982–1997); ревизионни
актове от финансови ревизии (1994, 1998).
Документи за внедрени изобретения и рационализаторски предложения
(1977–1980).
Щатни разписания (1974–1980, 1985–1996).
Колективни трудови договори (1976–1977, 1979, 1981, 1985–1986,
1989–1990, 1993) и отчети за изпълнението им (1978–1980).
ПРЕДПРИЯТИЕ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ МЕЛИОРАЦИИ
И БОРБА С ЕРОЗИЯТА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1134, 4 описа, 180 а.е., 1.28 л.м., 1956–1998 г.
Създадено е съгласно ПМС от 24 ян. 1956 г. като МТС. Обслужва ТКЗС и
ДЗС със селскостопански машини. През 1966 г. е Специализирана мелиоративна
МТС и допълва дейността си с хидромелиоративно строителство. Обособява
се в Предприятие „Селскостопански мелиорации и борба с ерозията“ на 1 ян.
1972 г. с предмет на дейност: борба с ерозията, полско благоустрояване и рекултивация на почвата. От 26 февр. 1987 г. се преобразува в Технологичен комбинат
по механизация, техническо обслужване и борба с ерозията. С Решение № 316 от
11 дек. 1990 г. на МЗХП се преструктурира в ДФ „Агромеханизация“, а с ПМС
№ 152 от 1991 г. и Разпореждане № 15 от 1992 г. на МС – в „Агромеханизация“
ЕООД. През 1998 г. се слива със„Земя – 90“ ЕООД – Велико Търново в „Земя – 98“
ЕАД. Приватизирано е през 1999 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: регистриране на ДФ
„Агромеханизация“ – Велико Търново (1990), преобразуването ѝ в ЕООД
(1992) и създаване на „Земя – 98“ ЕАД (1998).
Правилници за: вътрешния ред (1970), устройството и дейността (1976).
Структурна схема на управление (1985).
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Протоколи от: годишни отчетно-изборни събрания (1981–1987, 1990),
заседания на Дирекционния съвет (1956–1959, 1963–1986), СС (1974, 1976–
1984), Съвета на директорите (1998) и събрания на пълномощниците (1988–
1991).
Юбилеен доклад (1981).
Доклади, отчети, информации и анализи за производствената и стопанската дейност (1964–1970, 1972–1990), за финансово-икономическото
(1990–1993) и правното (1993, 1995) състояние.
Годишни статистически отчети за: цялостната дейност (1956–1965); наличните селскостопански машини (1984–1986, 1994–1995, 1998); икономическите резултати в селското стопанство (1984–1985, 1989–1991); трудовите
злополуки (1970–1980); помощните дейности (1960–1978, 1982–1986, 1990);
основния ремонт (1981–1984, 1989); използването на машините и горивото (1981–1985, 1989–1991); капиталните вложения (1981–1984, 1987–1989);
персонала и ФРЗ (1981–1984, 1987–1990, 1992–1993, 1996–1998).
Годишни производствено-финансови планове, счетоводни отчети и баланси (1956–1990, 1992–1998).
Щатни разписания (1966–1980, 1982–1997).
Доклади и решения от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1968–1986).
Колективен трудов договор (1994).
Снимки от дейността на предприятието (1974, 1981–1982).
ДЪРЖАВНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 987, 6 описа, 243 а.е., 2.13 л.м., 1953–1998 г.
Създадена е по силата на ПМС № 11 от 1953 г. и Заповед № 1-7-45 от 19 ян.
1953 г. на Министерство на земеделието като ДСО „Росишка напоителна система“ – Павликени. През 1953 г. се преименува на Държавна напоителна система с предмет на дейност: реконструкция и модернизация на хидромелиоративния
фонд, отводняване на заблатени площи и ефективно използване на държавните и
частните водни ресурси за напояване. От 1 юли 1963 г. се преименува в Окръжно
производствено управление на водното стопанство. През периода 1966–1976 г.
отново е Държавна напоителна система. С Разпореждане № 146 от 5 авг. 1976 г.
на МС се слива със Строително управление „Водстрой“ – Велико Търново в Строително експлоатационно предприятие „Водно стопанство“ – Павликени, чието
седалище от 1985 г. е във Велико Търново. През 1988 г. предприятието се разделя
на СП „Водно стопанство“ и СП „Хидромелиорации“ със седалища във Велико
Търново. От февруари 1992 г. е клон на „Водно стопанство“ ЕАД – София. През
1997 г. клонът се отделя от дружеството и се създава „Водно строителство“
ЕАД – Велико Търново. През 1998 г. е открита процедура за приватизацията му.
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Учредителна преписка (1953).
Заповеди на НАПС за преместване седалището на предприятието от
Павликени във Велико Търново (1985) и Министерство на земеделието за
образуване на „Водно строителство – Велико Търново“ ЕАД (1997–1998).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружес
твото като клон (1992) и ЕАД (1997).
Устави и правилници за устройството и дейността (1953, 1963, 1970,
1972).
Организационни структури (1978–1980, 1982, 1993–1996).
Протоколи от: заседания на УС и Дирекционния съвет (1958–1976,
1992–1996), СС (1978–1988), делегатски събрания (1986–1988).
Годишни доклади и информации за: експлоатация на язовирите „Кара
исен“, „Негованка“ и „Овча могила“ (1977–1980), хидромелиоративния фонд,
строителството и напояването (1981–1986).
Годишни статистически отчети за: мелиоративното строителство (1960–
1963), числеността на персонала и ФРЗ, основните показатели, трудовите
злополуки (1963, 1969–1975, 1977–1984, 1986–1988, 1995–1998), ресурсите
и разпределението на вторичните суровини, себестойността на строителните
и монтажните работи, строителното производство, основния ремонт, капиталните вложения, икономиите на суровини, горива и енергия (1981–1985),
организацията на труда в строителството (1980–1984), разходите по опазването на природната среда (1984–1988).
Баланси за поливните площи (1976–1980).
Годишни финансови планове (1958–1975, 1977–1985) и счетоводни отчети (1954–1988, 1991–1997).
Рационализаторски предложения (1969–1976).
Щатни разписания (1958–1975, 1977–1986, 1992–1996).
Протоколи от заседания на профкомитета (1970–1974, 1977–1984, 1986);
отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1968–1976, 1979–1984).
Колективни трудови договори (1977–1987, 1991, 1993–1995).
ЛО ЗА РО - ВИН А РС К И КООП Е РАЦИИ
5 фонда, 6 описа, 80 а.е., 1.26 л.м., 1936–1961 г.
Съществуват отпреди 9 септ. 1944 г. Основната им дейност е изкупуване,
преработка и пласмент на грозде, произведено от членовете на кооперациите.

ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ – с. ДИМЧА
Ф. 229, 1 опис, 2 а.е., 0.07 л.м., 1948–1952 г.

Преустановява съществуването си през 1952 г.
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ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ГРОЗД“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 620, 1 опис, 33 а.е., 0.52 л.м., 1944–1961 г.
Преустановява съществуването си през 1962 г.

ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ „МИСКЕТ“ –
с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 202, 1 опис, 7 а.е., 0.16 л.м., 1943–1952 г.

Преустановява съществуването си през 1954 г. и се влива в ДСП „Винпром“ – Велико Търново.

ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ „РОСИНА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 383, 1 опис, 7 а.е., 0.16 л.м., 1944–1949 г.
През 1952 г. се влива в ДСП „Спиртен монопол“ – Павликени.

ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ГЪМЗА“ – с. СУХИНДОЛ
Ф. 53, 2 описа, 31 а.е., 0.35 л.м., 1936–1952 г.
През 1955 г. преминава към „Наркооп“ – с. Сухиндол.

Правилник за вътрешния ред – Ф. 620 (1956).
Заповедни книги (1946–1949).
Протоколни книги, протоколи и доклади на УС и КС (1943–1953) и общи
събрания (1944–1953).
Заявления за членство (1951–1952); книги и списъци за членовете
(1943–1950).
Годишни отчети на кооперациите (1944–1948); доклади за изпълнение
плана за винопроизводство (1955–1956).
Счетоводни отчети и баланси (1944–1953).
Инвентарна книга – Ф. 53 (1936).
Статистически отчети за себестойността и ФРЗ – Ф. 53, Ф. 620 (1950,
1959–1960).
Преписки с ЦКС, ОКС, ДСО „Винпром“ и др. във връзка с изпълнение
на плана, изкупуване на грозде, утвърждаване на щатове – Ф. 620 (1951–
1961).
Документация за строеж на винарска изба – Ф. 229 (1951–1952).
ТЮТЮНЕВА КООПЕРАЦИЯ „ДРАГАНОВО“ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 72, 1 опис, 50 а.е., 1.24 л.м., 1926–1950 г.
Учредена през 1921 г. Основната ѝ дейност е събиране, преработка и пласмент на тютюн, произведен от членовете на кооперацията. През 1948 г. губи
самостоятелност и преминава към РКС – Горна Оряховица.
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Протоколи на УС и КС (1926–1948).
Доклади за развитие на тютюнопроизводството (1946–1948).
Книги за: членовете (1945–1948), производителите на тютюн (1945–
1947), дяловете (1946–1948), данъци и начисления (1947–1950) и общи разноски (1949–1950).
Месечни баланси (1948).
Кореспонденция: с Министерство на земеделието и горите (1946–1947),
Главна дирекция по храноснабдяването (1947–1948), Държавен тютюнев монопол и БНБ (1946–1948) за производство и доставка на семена, отпускане и
изплащане на кредити, пласмент на тютюна; с пунктовете по селата за засаждане, отглеждане, сушене и заплащане на тютюна (1944–1948).
V. 2. ГОРСКО СТОПАНСТВО
РАЙОННА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ПРИРОДНАТА СРЕДА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1454, 3 описа, 95 а.е., 0.67 л.м., 1972–1995 г.
Създадена е през февруари 1972 г. като Районна инспекция на горите и
опазване на природната среда със задача да осъществява контрол по опазване
на природната среда във Великотърновски и Габровски окръзи. През 1976 г. се
преименува на Районна инспекция за опазване на природната среда с предмет на
дейност: контрол, опазване и възпроизвеждане на природната среда чрез внедряване на безотпадни технологии, ефективна експлоатация на пречиствателните
съоръжения, мероприятия за намаляване на шума, замърсяванията на почвата и
борба с ерозията, намаляване уврежданията на ландшафта, флората и фауната
и увеличаване грижите за защитените природни обекти.

Правилници за организацията и дейността (1972, 1980, 1995).
Приемателно-предавателен протокол за преминаване на инспекцията от
Министерство на горите и горската промишленост към Комитета за опазване
на природната среда (1976).
Протокол от среща на министъра на околната среда с представители на
общински съвети и ръководители на предприятия за състоянието на р. Янтра
(1990).
Протоколи и материали от общи годишни събрания (1987–1989).
Годишни (1976–1988, 1991–1995) и тримесечни (1989–1990) отчети за
цялостната дейност.
Програми за опазване и възпроизводство на природната среда чрез
прилагане на безотпадъчни технологии и обратни цикли на водоснабдяване
(1977, 1979–1980).
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Годишни планове за работата на инспекцията (1979–1980), опазване
и възстановяване на природната среда (1977–1981), контролната дейност
(1982–1990) и по труда (1976–1990).
Планове за съвместна дейност на РИОПС и ХЕИ – Велико Търново за
опазване на околната среда (1984–1986).
Информации за: състоянието на природната среда във Великотърновски и Габровски региони (1986–1990), пречиствателните съоръжения (1981–
1990), внедрените безотпадни технологии (1981–1987), опазването и използването на подземните води (1981–1982), дейността на инспекцията с органите
на прокуратурата (1983–1985).
Протоколи, докладни записки и информации от проверки в селищни системи от Великотърновски и Габровски региони (1981–1989).
Годишни статистически отчети за: разходите за опазване и възстановяване на околната среда (1991–1995), резултатите от контролната дейност
(1980–1988), персонала и ФРЗ (1975–1992), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1973–1980, 1991).
Бюджети и годишни счетоводни отчети (1976–1995).
Щатни разписания (1976–1990, 1992–1995).
Протокол и доклад от годишно отчетно събрание на профсъюзната организация (1989).
ОБЛАСТНА СЛУЖБА НА ГОРИТЕ И ЛОВА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 84, 1 опис, 52 а.е., 0.61 л.м., 1943–1948 г.
Създадена през 1943 г. Осъществява контрол върху дейността на околийс
ките лесничейства и горските стопанства. След въвеждане на новото админис
тративно-териториално деление на страната е закрита в края на 1948 г.

Протоколи от производствени съвещания (1947).
Планове за дърводобива от държавни, общински и частни гори (1945–
1948).
Доклади и отчети за залесяването и лесокултурните мероприятия (1944–
1947).
Доклади, сведения и таблици за разпределение на дървения материал и
снабдяване на Министерството на войната и градовете със строителен материал и дърва за горене (1944–1947).
Таблици за ловните дружества и държавните горски предприятия (1943–
1946).
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ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 516, 7 описа, 574 а.е., 4.54 л.м., 1950–1995 г.
Създадено на 1 ян. 1952 г. като Окръжно управление на горските стопанства. От 1 февр. 1960 г. е преименувано на Окръжно управление на горите. Осъществява ръководство и контрол върху дейността на горските стопанства и
горските промишлени предприятия на територията на Великотърновски и Габ
ровски окръзи. От 1966 г. е Районна дирекция на горите, която през 1971 г. се
преобразува в Комбинат за дърводобив и дървообработване. През периода 1973–
1976 г. е Горскопромишлен комбинат, след което се преименува на Горскостопански комбинат. С ПМС № 35 от 1 март 1991 г. и Заповед № 81 от 9 апр. 1991 г.
на Комитета по горите става Районна дирекция по горите. През 1997 г. се преименува на Регионално управление на горите.

Заповед на Комитета по горите за образуване на Районна дирекция по
горите – Велико Търново (1991); правен анализ (1995).
Организационна структура на комбината (1976).
Протоколи и материали от: заседания на СС (1973–1988), УС (1989–
1990), ИБ и ТИС (1976–1980); общи събрания (1991–1994); съвещания с директорите на лесничействата (1991–1995).
Доклади, информации и отчети за: дейността на дирекцията (1976–1988,
1990) и горските стопанства (1952–1958); ревизии на охранителните участъци и състоянието на горите (1991, 1993–1995); резултати от обследване на
горите (1991–1995); лесозащитните мероприятия (1991–1992, 1995).
Планове и отчети по горски стопанства за лесосечния фонд, пашата, ловуването и таксацията на дивеча, производството на фиданки, подготовката
на почвата, залесяването, оползотворяването на страничните горски продук
ти и събирането на горски семена (1950–1970, 1976–1980).
Протоколи и планове за определяне на развъдниците и местата за ловуване (1955–1959).
Статистически отчети за: разпределение на общата горска площ по видове гори (1951–1959, 1970–1980, 1990–1995); изпълнение плана по себестойността (1960–1975, 1982–1990), дърводобива (1960–1971) и труда (1964–
1971, 1976–1980, 1982–1995); ловностопанските мероприятия (1976–1980);
нарушенията по горите, лова, рибарството (1976–1980, 1991–1995); изобретения и рационализации (1976–1980).
Еднократни статистически отчети за разпределение на залесената площ,
дървесния запас и горския фонд (1990, 1995).
Счетоводни отчети (1952–1980, 1982–1995).
Щатни разписания (1973–1978, 1989–1990, 1992–1995).
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Доклади за дейността на профорганизацията (1976, 1979, 1981); протоколи и материали от заседания на профкомитета (1982–1990).
Колективен трудов договор (1993).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МАЗАЛАТ – 99“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1728, 1 описа, 27 а.е., 0.11 л.м., 1989–2000 г.
Регистрирано е като ДФ „Мазалат“ на 4 юли 1989 г. в Окръжен съд – Велико Търново след отделяне от Горскостопански комбинат – Велико Търново с
предмет на дейност: лесокултурна дейност и стопанисване на горите, дърводобив, ловно, рибно и селско стопанство и др. Със Заповед № 82 от 10 апр. 1991 г.
на Комитета по горите се регистрира промяна в предмета на дейност: търговия, снабдяване, туризъм и работа по договор с държавните лесничейства. През
1993 г. се преобразува в ЕООД. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от
8 ян. 1999 г. се преименува на „Мазалат – 99“ ЕАД. От 29 дек. 2000 г. е АД.

Приложение към решение на МС за образуване на ДФ „Мазалат“ – Велико Търново и решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрирането (1989) и преобразуването ѝ в ЕООД, ЕАД и АД (1993–2000).
Устройствен правилник (1991).
Протоколи от заседания на УС (1991–1993) и общо събрание на акционерите (2000).
Анализ на правното състояние на стопанството (1995).
Бизнеспрограма (1993).
Анализ за резултатите от дейността (1993–1994).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки (1993–1995).
Годишни счетоводни отчети (1990–1994, 1996–1999); ревизионни актове от финансови ревизии (1991–1996).
Щатни разписания (1994–1997).
Протоколи от събрания на синдикалната организация (1991, 1994–1995)
и заседания на Синдикалния комитет (1991–1994).
Колективни трудови договори (1991, 1993–1994).
РАЙОННА РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА НА ГОРИТЕ – ЕЛЕНА
Ф. 1390, 3 описа, 93 а.е., 0.46 л.м., 1960–1998 г.
Създадена е през 1960 г. за ремонт на горскостопанската техника във Великотърновски окръг. През 1985 г. се преименува на Районна ремонтна производствена база. Със Заповед № 82 от 10 апр. 1991 г. на Комитета по горите
се преобразува в ЕООД, а със заповед на същия комитет от 17 юни 1993 г. се
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регистрира като „База на горите по гъбопроизводство“ ЕООД със седалище във
Велико Търново и се допълва предметът на дейност с: производство на мицел,
компост и култивирана печурка. През 1998 г. дружеството е обявено за приватизация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на базата
в ЕООД (1991) и в „База на горите по гъбопроизводство“ ЕООД – Велико
Търново (1993).
Анализи на правното състояние на дружеството (1995, 1998).
Протоколи от заседания на СС (1987–1991).
Годишни отчетни доклади (1981, 1987, 1989).
Бизнеспроект (1996–1997).
Годишни статистически отчети за: машинния парк (1977–1978), наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали (1976–1980),
производството, себестойността и постъпленията от продажби (1981–1997),
персонала и ФРЗ (1981–1990), труда (1961–1965), трудовите злополуки
(1992–1993).
Годишни счетоводни отчети (1961–1998).
Щатни разписания (1966–1987, 1991–1994, 1998).
Протоколи и материали от общи събрания на профорганизацията (1971–
1976, 1985–1989) и заседания на профкомитета (1987–1989).
Колективни трудови договори (1983–1984, 1991–1998).
ГОРС К И С Т ОП АНС Т ВА
От 1947 г. се именуват Държавни горски стопанства. През 1951 г. се извършва реорганизация на горските стопанства, като те се разделят на държавни горски стопанства и промишлени стопанства. Горските стопанства поемат
стопанисването на горите, а промишлените – експлоатацията им. В началото
на 1960 г. се обединяват в горски стопанства. През същата година в Елена е
открито и специализирано предприятие за ремонт на горскостопанската техника във Великотърновски окръг. През 1991 г. се преобразуват в държавни лесничейства, а от 21 окт. 1994 г. са държавни горски стопанства. Със заповед на
Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа от 28 дек. 1998 г.
се преструктурират в държавни лесничейства. Основната им дейност е охрана,
стопанисване и експлоатация на горите.
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ГОРСКО СТОПАНСТВО – с. БУЙНОВЦИ
Ф. 957, 6 описа, 393 а.е., 2.91 л.м., 1946–1998 г.
Създадено на 31 ян. 1945 г.

Заповеди на Комитета по горите за реорганизация на горските насаждения и лесничейства и решение на Окръжен съд – Велико Търново за регис
триране на Горско стопанство – с. Буйновци (1991–1994).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1959) и
Стопанския комитет (1969–1975).
Анализ на правното състояние на стопанството (1995).
Стопански план за устройството и състоянието на Буйновската общинска гора и предвидените лесоустройствени и лесокултурни мероприятия през
1946–1955 г. (1946).
Протоколи за: предаване на земи от горския фонд за създаване на държавен пасищен фуражен фонд (1955), предоставяне гори на ТКЗС и ОТКЗС
(1958–1959), включване в Държавния горски фонд на земи от ДЗС (1966),
прехвърляне на земи от селскостопанския фонд към горския и обратно
(1971–1973).
Преписки по предоставяне на земи от Държавния горски фонд на ЦС
на БПС за построяване на туристическа база (1972) и изключване на земи
от горския фонд, засегнати от реконструкцията на пътя Дрента – Тодювци
(1973).
Годишни отчети и доклади за: горския фонд (1952–1957), производствената дейност (1953–1960), залесяването по райони (1960), ловностопанските мероприятия и рибарството (1972–1974), производството и реализацията
на продукцията (1972–1974), разпределението на залесената горска площ
(1970–1975), изпълнението на производствените програми (1976, 1979), дейността по селското стопанство (1979–1985), изпълнението на стопанските
задачи (1986–1987).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1977–
1985); добитата дървесна маса, качеството на продукцията, внедрените научно-технически постижения, персонала и ФРЗ (1977–1980); разпределение на
общата горска площ (1976–1979, 1986–1994); мероприятия в горското стопанство (1977–1980, 1983, 1985–1997); произведената продукция в натура
(1993–1997).
Лесоустройствени проекти, таксационни описания (1950, 1960–1970);
карти на гората (1960–1970); работни проекти за борба с ерозията в басейна
на яз. „Йовковци“ (1960–1966).
Годишни счетоводни отчети (1970–1996) и баланси (1997–1998).
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Щатни разписания (1954–1961, 1970–1998).
Протоколи от заседания на профкомитета (1969–1973) и доклади за дейността на профорганизацията (1959, 1961, 1969–1981).
Колективни трудови договори (1976–1980, 1986, 1993, 1998).
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 515, 8 описа, 441 а.е., 2.61 л.м., 1945–1999 г.
Създадено през 1925 г.

Заповеди и указания на Министерство на земеделието и държавните
имоти, Великотърновски областен началник на горите и административен
лесничей за определяне устройството на горите в района на Капиновския,
Присовския и Килифаревския манастири и в селата Сашево и Велчево (1945–
1948).
Заповеди на Комитета по горите за преобразуване на Горско стопанство – Велико Търново в: Държавно лесничейство (1991), Горско стопанство
(1994), Държавно лесничейство (1998) и решение на Окръжен съд – Велико
Търново за регистрация (1994).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1969–1985,
1987–1988, 1991–1994), общи и делегатски събрания (1982–1985).
Анализ на правното състояние на стопанството (1995).
План-програма за залесяването и благоустрояването на околностите на
Велико Търново (1976).
Доклади, отчети и анализи по: дейността (1971–1975, 1981–1990), общественото проучване (1970), охраната на горите, лова и рибата (1970–1972,
1974).
Информации за състоянието на горите в района на лесничейството
(1991–1995).
Годишни статистически сведения за: ловните дружества в района, убития дивеч, приходите и разходите от ловното стопанство, констатираните
нарушения и нанесени вреди от дивеча (1947–1948); дърводобива (1949–
1975), лесокултурните мероприятия (1945–1980), изпълнение на производствения план (1960–1980), горския фонд (1953–1979), трудовите злополуки
(1976–1980); научно-техническите постижения, капиталните вложения, промишлената продукция, персонала и ФРЗ, качеството на продукцията, стоковите фондове и услугите, себестойността на продукцията, електробаланса,
оборудването в дърводобивната и дървопреработвателната промишленост
(1976–1980, 1982–1997).
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Лесоустройствени планове и карти на горските стопанства в района
(1950–1960).
Инвентаризационни описи на горските култури (1953–1969); еднократни статистически отчети за разпределение на залесената площ (1990, 1995).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1952–1980, 1982–1997).
Разделителен протокол между Горско стопанство – Велико Търново,
Държавно лесничейство – Велико Търново и „Мазалат 99“ АД – клон Велико Търново (1999).
Щатни разписания (1957–1995).
Отчетни доклади за дейността на НТД (1972–1976).
Протоколи, доклади и решения от заседания, отчетни и делегатски съб
рания на профорганизацията (1970–1990).
Колективни трудови договори (1970–1980, 1986, 1990, 1993, 1996).
ГОРСКО СТОПАНСТВО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1032, 6 описа, 314 а.е., 2.34 л.м., 1950–1999 г.
Създадено е през януари 1942 г.

Заповеди на Комитета по горите и Министерство на земеделието, горите
и аграрната реформа за преобразуване на Държавно лесничейство – Горна
Оряховица в Горско стопанство (1994) и на горското стопанство в Държавно
лесничейство (1998).
Протоколи и материали от годишни отчетни събрания (1976–1984) и заседания на Стопанския комитет (1965–1974, 1978–1993).
Анализ на правното състояние на стопанството (1995).
Годишни отчетни доклади за дейността (1985–1989).
Отчети по селското стопанство (1978–1983).
Стопански книги за горския фонд (1950–1951).
Годишни статистически отчети за: разпределението на общата горска
площ (1982–1994), производството и труда, качеството на продукцията, себестойността, страничната дейност (1965–1985), мероприятията в горското стопанство (1983–1995, 1997), произведената продукция (1987–1993,
1995–1997), ресурсите и реализацията (1992–1993, 1996–1997), персонала и
средствата за работна заплата, лесокултурните мероприятия и дърводобива
(1991–1998).
Годишни счетоводни отчети (1954–1995) и баланси (1996–1998).
Разделителен протокол между Горско стопанство – Горна Оряховица,
Държавно лесничейство – Горна Оряховица и „Мазалат“ ЕАД – клон Горна
Оряховица (1999).
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Щатни разписания (1952, 1955, 1957–1959, 1962–1971, 1976–1984,
1987–1998).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията и
заседания на профкомитета (1973–1992).
Колективни трудови договори (1972–1975, 1991, 1993).
ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЕЛЕНА
Ф. 1035, 6 описа, 396 а.е., 2.62 л.м., 1943–1999 г.
Създадено на 1 март 1948 г.

Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти за
определяне обекта на стопанството в с. Илаков рът (1943) и заповед на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа за преструктуриране
на горските стопанства в държавни лесничейства (1998).
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДП
„Горско стопанство – Елена“ (1994).
Устав (1960).
Устройствен правилник (1990).
Протоколи от: делегатски събрания с материали (1969, 1976–1978, 1985);
заседания на Дирекционния съвет (1954) и Стопанския комитет (1968–1976).
Анализ на правното състояние на стопанството (1995).
Доклади и анализи за цялостната дейност (1981–1986).
Годишни отчети за: залесяването (1959–1964), земята (1973, 1976); инвентаризация на горските култури (1956–1964); изпълнение на плана за страничната дейност (1983–1985), мероприятията по залесяване, стопанисване и
опазване на горите (1982–1983), производството и реализацията (1980–1985).
Сведения за залесяването в района на Елена, Горна Оряховица и селата
Буйновци, Костел, Стара река и Кипилово (1944–1950).
Годишни статистически отчети за: дейността (1949–1952), мероприятията в стопанството (1963–1971), ловностопанските мероприятия, рибарството
и себестойността (1965–1980, 1983, 1985–1990), промишлената продукция
(1986–1990), разпределение на общата горска площ (1981–1995), пашата в
земите на горския фонд (1983–1985).
Еднократни статистически отчети за горския фонд и разпределение на
залесената площ (1985, 1990, 1995).
Лесоустройствен план на стопанството (1950).
Карти на горския фонд (1946–1954); албум със схеми за засяване на
създадени горски култури (1953); книга за отчитане на горския фонд (1961–
1969).
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Годишни счетоводни отчети (1955–1957, 1960–1995) и баланси (1996–
1998).
Разделителен протокол между Горско стопанство „Елена“, Държавно
лесничейство „Елена“ и „Елба – 99“ ЕАД – Елена (1999).
Щатни разписания (1949–1964, 1967–1983, 1986, 1988–1991, 1993–
1997).
Протоколи от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1965–1985) и заседания на общостопанския профкомитет (1972–1978,
1980–1985).
Колективни трудови договори (1965–1969, 1972–1985, 1992–1994).
ГОРСКО СТОПАНСТВО – СВИЩОВ
Ф. 1034, 4 описа, 208 а.е., 1.09 л.м., 1946–1999 г.
Създадено през 1938 г.

Заповеди на Комитета по горите и Министерство на земеделието, горите
и аграрната реформа за преобразуване на Държавно лесничейство – Свищов
в Горско стопанство (1994) и преструктурирането му (1998).
Устройствен правилник (1991).
Протокол и материали от годишно отчетно събрание (1980); протоколи
от заседания на СС (1970, 1977–1978, 1980, 1985–1991).
Анализ на правното състояние на стопанството (1995).
Годишни отчетни доклади за дейността (1947–1958, 1978, 1982–1988).
Научен доклад за оптимизиране на горското стопанство на територията
на лесничейството (1992).
Годишни планове и отчети за: лесокултурните мероприятия (1946–1955),
лова (1952–1962), развъждането, таксацията и разселването на дивеча и рибата (1960–1962), промишлената продукция, натуралните показатели, себес
тойността, труда, дърводобива и лесосечния фонд (1971–1990), производството на фиданки, семеснабдяването, залесяването и износа (1968–1980).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция, себестойността и качеството (1968–1990), разпределението на общата горска площ
(1968–1997), нарушенията по горите, лова, рибарството, защита на природата, производството на посадъчен материал (1981–1990), мероприятията
в горското стопанство (1991–1996), произведената продукция (1992–1995,
1997), маркирането и асортиментирането на лесосечния фонд (1985–1988,
1993–1994), добитата дървесна маса (1985–1995, 1997), изпълнението на
дейността по лесокултурните мероприятия (1991–1996); трудовите злополуки (1968–1991).
335

Архивни справочници

Еднократни статистически отчети за разпределението на залесената
площ, горския фонд, дървесния запас (1985, 1990, 1995).
Годишни счетоводни отчети (1955–1964, 1977–1990, 1992–1995) и баланси (1996–1998).
Разделителен баланс между Държавно лесничейство – Свищов и „Мазалат“ ЕАД – клон Свищов (1999).
Щатни разписания (1976–1980, 1982–1996).
Протокол и материали от отчетна конференция на профорганизацията
(1982–1984). Колективни трудови договори (1993–1995).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
ИНСПЕКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧЕН
МАТЕРИАЛ И АПРОБАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 536, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1955–1960 г.
ОБРАЗЦОВО СЕМЕПРОИЗВОДИТЕЛНО СТОПАНСТВО
„КООПЕРАТОР“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 267, 1 опис, 15 а.е., 0.50 л.м., 1945–1951 г.
ДЪРЖАВЕН ОВОЩЕН РАЗСАДНИК – ЕЛЕНА
Ф. 106, 1 опис, 27 а.е., 0.17 л.м., 1944–1948 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВЕТЕРИНАРНА
СЛУЖБА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 608, 1 опис, 8 а.е., 0.18 л.м., 1940–1950 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. ПАВЕЛ
Ф. 484, 1 опис, 16 а.е., 0.20 л.м., 1944–1966 г.
УЧАСТЪКОВ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 120, 1 опис, 15 а.е., 0.23 л.м., 1945–1948 г.
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – СВИЩОВ
Ф. 188, 1 опис, 12 а.е., 0.12 л.м., 1944–1948 г.
ДЪРЖАВЕН ПЛЕМЕНЕН РАЗСАДНИК ПО ОВЦЕВЪДСТВО –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 300, 1 опис, 7 а.е., 0.5 л.м., 1955–1959 г.
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ЕДИННО РЕМОНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
АВТОМОБИЛИ – ЕЛЕНА
Ф. 1371, 1 опис, 30 а.е., 0.18 л.м., 1973–1977 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕМОНТ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК – с. КАМЕН
Ф. 1333, 1 опис, 22 а.е., 0.09 л.м., 1973–1976 г.
РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКА СТАНЦИЯ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1059, 1 опис, 10 а.е., 0.18 л.м., 1962–1966 г.
ВОДЕН СИНДИКАТ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1303, 1 опис, 17 а.е., 0.13 л.м., 1945–1953 г.
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛБА – 99“ – ЕЛЕНА
Ф. 1731, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1998–2001 г.
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VІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
VІ. 1. СТРОИТЕЛСТВО
VІ. 1. А. ПРОЕКТИРАНЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
РАЙОННА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1113, 7 описа, 209 а.е., 1.71 л.м., 1924–2003 г.
Създава се през юни 1948 г. с правителствено разпореждане като Колектив за архитектурни строежи към Министерство на комуналното стопанство
и благоустройството. От 1952 г. е Териториална проектантска организация.
До 1990 г. претърпява редица промени в наименованието си: главна, окръжна,
районна, зонална. Със Заповед № 191 от 16 ноем. 1990 г. на Министерство на
икономиката и планирането се преобразува в ДФ „Велико Търново – проект“.
От 1994 г. е ЕООД, което през 2001 г. е обявено в ликвидация. С Решение № 5
от 3 ноем. 2003 г. на Софийски градски съд се вписва вливане на „Велико Търново – проект“ ЕООД в ликвидация в „Цеси Инвест“ ЕООД – София, с което се
прекратява ликвидацията на дружеството. Осъществява инженерно-геоложко
и хидрогеоложко проучване, проектиране и експериментиране по териториално
устройство, градоустройство и архитектура на обществени и жилищни сгради,
реконструкция и модернизация на промишлени обекти.

Постановления на МС за създаване на проектантски организации (1959).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново и Софийски градски съд за
регистрация на ДФ „Велико Търново – проект“, преобразуването ѝ в ЕООД
и вливане на дружеството в „Цеси Инвест“ ЕООД – София; удостоверение за
актуално състояние (1990–1994, 2000–2003).
Правилник за устройството и дейността (1967).
Протоколи от заседания на Производствения комитет (1967–1969) и СС
(1969–1984).
Оздравителна програма (2001).
Планове по труда (1961–1990) и по видове проектантски работи и източници на финансиране (1975–1979).
Нормативи за проучвателната и проектантската дейност (1972–1975);
разчети за утвърдените лимити, нормативи и показатели с направените корекции (1973–1975, 1979).
Доклади за изпълнение на производствените планове (1963–1964).
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Статистически отчети за персонала и ФРЗ (1984–1986, 1988), проучвателните и проектантските работи (1984–1990), капиталните вложения (1984–
1990), постъпленията от продажби (1992–1996), образователната и възрастовата структура на персонала (1991–1992), трудовите злополуки (1992–1998)
и основните финансови резултати (1999–2003).
Списъци на пусковите обекти (1977–1979).
Годишни финансови планове (1962–1964, 1967–1972, 1984–1990) и
счетоводни отчети (1961–1999); баланси и отчети за приходите и разходите
(2000–2003); одитен доклад (2000–2002).
Оценки за икономическото състояние на фирмата (1991, 1994); опис и
справки с данни за приватизационната оценка на дружеството (2000).
Щатни разписания (1964–1974, 1981–1983, 1999–2001).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1952–1984).
Проектна документация на обществени сгради (1966–1985), за реконструкция и модернизация на Бонбонена фабрика към Захарни заводи – Горна
Оряховица (1977–1982) и жк „Свобода“ – Горна Оряховица (1978), канализация на квартал във Велико Търново (1981), реконструкция на водопроводна мрежа – Горна Оряховица (1991) и пречиствателна станция – Бяла черква
(1990).
Застроителни планове на квартали във Велико Търново (1971, 1984) и
Сухиндол (1983).
Архитектурни планове на Митница – Свищов (1977), Окръжен психонев
рологичен диспансер – Велико Търново (1977), едропанелно жилищно строителство в квартали в Стражица (1977–1980) и Велико Търново (1984–1988).
Улично-регулационен и нивелачно-регулационен план на Свищов (1924–
1930); кадастрални планове на Стражица (1987) и Велико Търново (1988).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕЛИЩНИТЕ
СИСТЕМИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1259, 4 описа, 127 а.е., 0.96 л.м., 1972–1995 г.
Създадена на 1 ян. 1973 г. съгласно Решение № 368 от 28 авг. 1972 г. на МС с
цел инвеститорска дейност, оформяне на проектно-сметната документация на
строителните обекти, подготовка на строителните площадки, сключване на договори с изпълнителите и проектантските институти, договориране и доставка
на необходимите машини и съоръжения, а след 1992 г. включва и административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и
общински предприятия. До 1978 г. действа като СД „Изграждане на населените
места“. От 28 юни 1989 г. е с наименование Общинска фирма „Инвестконтрол“,
а от 31 юли 1992 г. е „Инвестстрой – 92“ ЕООД.
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Решение на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на фирмата в „Инвестрой – 92“ ЕООД (1992).
Правилник за вътрешния ред (1987).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1974–1975, 1986–
1990), Стопанския комитет (1976–1979) и СС (1980–1985, 1987, 1989).
Годишни отчетни доклади (1973–1975, 1978–1990).
Поименни списъци на обектите, предвидени за строителство (1973–
1974, 1993–1995).
Перспективен план и програма за развитие на жилищното строителство
(1972–1975); програма за комплексно изграждане на нови квартали (1973);
годишни производствени планове (1972–1973) и планове по труда (1972–
1979, 1981–1990).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, капиталните вложения, изпълнение на производствените планове и плановете по труда (1973–
1985, 1989–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
пол, образование и трудов стаж (1976–1985).
Приемателни баланси с приложения от предприятия за създаване на дирекцията (1972–1974); годишни финансови планове (1972–1978, 1982, 1985,
1988–1990); годишни баланси (1973–1975) и счетоводни отчети (1976–1995).
Наредби за организация на работната заплата (1974, 1984, 1987); щатни
разписания (1972–1985, 1995).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията и
заседания на профкомитета (1973–1986).
Колективни трудови договори (1977–1985, 1993–1995).
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН
КОНТРОЛ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1749, 1 опис, 9 а.е., 0.04 л.м., 1973–1995 г.
На 16 май 1963 г. се образува Инспекция за държавен технически контрол –
Велико Търново. С ПМС № 236 от 10 дек. 1991 г. се преобразува в Регионална
инспекция за териториално-устройствен и строителен контрол. От октомври
1998 г. е Регионална дирекция за национален строителен контрол. Осъществява
строителен контрол по приемането на сградите с първостепенно държавно значение, а от 1986 г. приема всички построени сгради.

Правилник за устройството и дейността (1973).
Годишни отчети за: дейността на дирекцията (1993–1995) и приемателните комисии (1993), наложените санкции (1990, 1993), жалби и сигнали на
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граждани (1993–1995), извършените проверки и издадените разрешения за
ползване на сградите (1994–1995).
Годишни отчети за изпълнение на бюджета (1982–1993, 1995).
Планове по труда (1983–1990).
Щатни разписания (1984, 1989–1990).
ДЪРЖАВЕН ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО
ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ – ГРУПА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 544, 1 опис, 33 а.е., 0.34 л.м., 1962–1965 г.
Създадена е на 1 ян. 1963 г. Извършва инвеститорски контрол по хидромелиоративното строителство на територията на Великотърновски и Ловешки
окръзи. Прекратява дейността си на 31 май 1965 г.

Окръжни, инструкции и заповеди от Министерство на земеделието,
Главно управление на водното стопанство при МС и др. за реорганизация на
водното стопанство (1962–1964).
Договори, титулни списъци и генерални сметки на напоителни системи
„Хотница“, „Караисен“, „Горско Сливово „, „Михалци–Негованка“, „Слатина–Дойренци–Александрово“, „Стражица“ и корекции на реките Янтра, Веселина, Лефеджа и Студена (1963–1964).
Шестмесечни статистически отчети за капиталовложенията (1963–1964).
Счетоводни отчети (1963–1965).
Щатни разписания (1963–1965).
„ИНВЕСТСТРОЙКОНТРОЛ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – СВИЩОВ
Ф. 1747, 1 опис, 25 а.е., 0.12 л.м., 1988–2002 г.
Създадено с решение от 13 май 1988 г. на ИК на ОбНС – Свищов като СП
„Изграждане на общината“. От 10 март 1998 г. започва да действа като Общинско предприятие, а от 1 апр. 1999 г. прераства в „Инвестстрой“ ЕООД.
Предметът на дейност включва: инвестиране, проектиране и отчуждителни
мероприятия на строителни обекти в общината. През 2002 г. е приватизирано.

Решения на ИК на ОбНС – Свищов и Окръжен съд – Велико Търново за
образуване и преобразуване на предприятието (1988–1999).
Протоколи от заседания на СС и общи събрания на колектива (1991–
1998).
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (2002).
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Годишни статистически отчети за: капиталните вложения и въведените в действие основни фондове (1988–1991), основния ремонт (1988–1990),
основните средства (1990), производството (1991), персонала и средствата
за работна заплата (1988–1991), социалното развитие на трудовите колективи (1989), образователната и квалификационната структура на персонала
(1990), трудовите злополуки (1989–1990, 1992).
Годишни счетоводни отчети (1988–2001); одитен доклад (1999–2000).
Щатни разписания (1988–2002).
Колективни трудови договори (1988–1995).
ИНВЕСТИЦИОННО СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СТРАЖИЦА
Ф. 1601, 1 опис, 24 а.е., 0.16 л.м., 1987–1990 г.
Създадено е през 1987 г. на основание Решение № 88 от 30 дек. 1986 г. на ИК
на ОНС – Велико Търново с предмет на дейност: координиране, техническо ръководство, инвеститорство и изпълнение на строителните и възстановителните
работи на територията на общината след земетресението от 7 дек. 1986 г.;
проектиране и отчуждаване. С решение на СС на предприятието от 24 ян.
1989 г. се обособяват на отделна стопанска сметка три поделения, като само
строителната дейност остава под прякото му ръководство до 31 юли 1989 г.,
когато и тя се отделя в поделение „Строителство“. От 1 ян. 1991 г. поделенията прерастват в общински фирми, както следва: поделение „Строителство“ – в
Строително-търговска фирма „Сима – ООД“; поделение „Инвестиционна дейност“ – в Инвестиционна фирма „Тасладжа“ ООД; поделение „Комунално-битово обслужване“ – в „Хоризонт“ ООД и поделение „Производствена, помощна
и снабдителна дейност“ – в „Спектър“ ООД.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния трудов ред (1987).
Протоколи на СС (1987–1990).
Годишни планове по себестойността и труда (1987–1988).
Годишни статистически отчети за капиталните вложения, строителното производство, образуването и разпределението на печалбата, персонала и
ФРЗ, основния ремонт и др. (1988–1990).
Годишни счетоводни отчети (1989–1990).
Разделителни баланси на Инвестиционно строително предприятие с поделения „Производствена, помощна и снабдителна дейност“, „Предприятие
за монтажи на метални конструкции“, „Инвестиционна дейност“ (1989).
Щатни разписания (1988–1990).
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„ТАСЛАДЖА“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – СТРАЖИЦА
Ф. 1744, 2 описа, 35 а.е., 0.18 л.м., 1989–2007 г.
Основана е през януари 1991 г. като Инвестиционна фирма „Тасладжа“,
наследник на поделение „Инвестиционна дейност“ при Инвестиционно строително предприятие – Стражица. С решение на Окръжен съд – Велико Търново
от 10 май 1993 г. фирмата е пререгистрирана като ЕООД. Предметът на дейност включва: инженерингови услуги, търгове за проектиране и строителство
на обекти, упражняване на инвеститорски контрол и техническо ръководство,
доставка и оборудване на машини и съоръжения на строителните обекти, отчуждаване на имоти, административно-правни и технически услуги. С решение
на Окръжен съд – Велико Търново от 20 окт. 2006 г. „Тасладжа“ ЕООД е обявена
в несъстоятелност и заличена.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново и Община Стражица за преобразуване на фирмата в ЕООД, промени в управлението, капитала и предмета на дейност, обявяване в несъстоятелност и заличаване (1993–2007).
Удостоверния за актуално състояние (2002–2004, 2007).
Програми: стабилизационна и примерна за дейността на дружеството
(2003–2004).
Статистически отчети за експлоатацията на автомобилния транспорт
(1991–1992), разходите за капитални вложения и въведените в действие основни фондове и постъпленията от продажби (1992), разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (1996–1998, 2001–2003), основните
финансови резултати (1998–1999, 2001–2005), наетите лица и средствата за
работна заплата (2004–2005).
Годишни счетоводни отчети (1991–1995, 1999–2003); баланси, отчети за
приходите и разходите и оборотни ведомости (1996–1998, 2004); ревизионни
актове (1990, 2000), одитни доклади (2001–2005).
Разделителен баланс между „Инвестиционно строително предприятие“
и поделението му „Инвестиционна дейност“ – Стражица (1989).
Щатни разписания (1991, 1993–2003).
Колективни трудови договори (1993–1994, 2001).
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VІ. 1. Б. СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОКРЪЖНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ
„МЕСТНИ СТРОЕЖИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 240, 1 опис, 75 а.е., 1.04 л.м., 1953–1959 г.
Създадено е през 1953 г. по силата на ПМС № 106 от 1 март 1953 г. с предмет на дейност: ремонти, извънлимитни строежи и частно жилищно строителство. През 1954 г. се открива негов филиал в Горна Оряховица, а през 1956 г. – в
Севлиево и Павликени. По силата на ПМС № 41 от 26 февр. 1959 г. се слива с
Държавно строително управление – Велико Търново и се създава Окръжна строителна организация – Велико Търново.

Устройствен правилник и удостоверения за регистрация на предприятието (1953–1954).
Протоколна книга от заседания на Дирекционния съвет (1953–1959).
Годишни производствени планове (1954–1959) и планове за снижение
себестойността на строителството (1954–1959).
Доклади за дейността на управлението (1957) и на филиала в Горна Оряховица (1954).
Отчети за изпълнение на плана от строителните кантори във Велико Търново, Габрово, Дряново, Горна Оряховица, Севлиево и Павликени
(1954–1955, 1957).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1953–1959).
Протоколи и актове за приемане на завършени обекти (1954–1957); актове обр. 24 и 25 за привременно приемане на завършени обекти (1958).
Проектосметна документация и работни чертежи за направа на водопровода Севлиево – Велико Търново (1956–1957) и читалищни домове в селата
Асеново и Капиново (1958).
Научно мотивирани планове за възстановяване на църквата „Св. Никола“ в Елена и къщите на Цани Гинчев във Велико Търново и Иларион Макариополски в Елена (1955).
ОКРЪЖНА СТРОИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 323, 3 описа, 216 а.е., 1.84 л.м., 1954–1988 г.
Създадена е съгласно ПМС № 41 от 26 февр. 1959 г. и Решение № 49 от 9
март 1959 г. на ИК на ОНС – Велико Търново чрез сливане дейността на ДСУ и
ОСУ „Местни строежи“ – Велико Търново заедно с техните подразделения. През
1960 г. в структурата на предприятието влизат ЦУ във Велико Търново и строителни райони във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Свищов, както

344

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

и няколко помощни предприятия. От 1 ян. 1965 г. предприятието преминава на
подчинение на Министерство на строежите под наименование Държавна строителна организация – Велико Търново. През периода 1968–1972 г. е Строително
управление, а от 1973 до 1975 г. е ДСУ. В началото на 1976 г. се преименува на
СМК и действа като такъв до 31 дек. 1988 г. Предметът на дейност включва: ръководство и контрол на дейността на строителните и помощните предприятия и поделения във Великотърновски окръг; строителство на промишлени,
културно-битови и жилищни сгради; проектиране, специализирани строителни
услуги и производство на сборен стоманобетон и едри панели. С Решение № 78
от 22 май 1989 г. на МС се трансформира в ДФ „Трапезица“. Други наследници на
предприятието се явяват ДФ „Божур“ – Горна Оряховица, общинските фирми
„Жилстрой“ ЕООД и „Строител“ ЕООД – Велико Търново, както и общостроителни общински фирми в Свищов, Павликени и Лясковец, които поемат съответна част от активите и пасивите на комбината към 30 апр. 1989 г.

Правилник за устройството и дейността (1978).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1956–1958), СС (1980–
1988), ИБ (1979–1981) и оперативни съвещания на ръководството (1979–
1988).
Годишни отчетни доклади (1976–1988).
Разделителен протокол за образуване на СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Велико Търново (1977).
Годишни планове по труда и ФРЗ (1956–1958, 1976–1978), материално-техническото снабдяване, транспорта, строително-монтажните работи и
снижение на себестойността им (1954–1958), основните икономически показатели и себестойността на строително-монтажните работи (1976–1978).
Строителна програма (1987–1988); отчет за построените обекти (1979–
1984).
Годишни планове и отчети за научната организация на производството,
труда и управлението (1974–1975).
Годишни статистически отчети за общата продукция, материалните разходи и чистата продукция, строителното производство, себестойността на
строително-монтажните работи, персонала и ФРЗ, новопостроените жилища
(1976–1988) и трудовите злополуки (1981–1988).
Годишни финансови планове (1983–1988); годишни счетоводни отчети
на ЦУ – Велико Търново и специализираните строителни предприятия и групи (1956–1988).
Щатни разписания (1966–1975, 1977–1987).
Справки и отчети за изпълнение показателите от бригади, работещи по
метода на Злобин (1975).
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Протоколи от заседания на профкомитета (1977–1988); доклади от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1975–1986).
Колективни трудови договори (1978, 1981, 1983–1984).
ОКРЪЖНА СТРОИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ –
СТРОЙРАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 321, 2 описа, 94 а.е., 1.92 л.м., 1952–1979 г.
Създаден е през 1956 г. като наследник на откритата през 1952 г. строителна група към Район Горна Оряховица, прераснала през 1954 г. в Район Велико
Търново с предмет на дейност – извършване предвиденото строителство в окръга. От 1956 г. районът се отделя от ДСУ – Плевен и образува ДСУ – Велико Търново с три строителни района във Велико Търново, Горна Оряховица и Габрово.
Съгласно ПМС № 41 от 26 февр. 1959 г. ДСУ и ОСУ „Местни строежи“ – Велико
Търново заедно с техните подразделения се сливат в Окръжна строителна организация – Велико Търново. От 17 ян. 1960 г. за изпълнение на строителните
дейности във Велико Търново и района като част от нейната структура се възстановява Стройрайон – Велико Търново. От 1 ян. 1976 г. районът се реорганизира в Предприятие „Промишлено строителство“, като част от структурата
на СМК – Велико Търново. В началото на 1980 г. е закрито и активите и пасивите му се поемат от новосъздаденото Първо общостроително предприятие към
СМК – Велико Търново.

Наредби, окръжни и заповеди от Министерство на строежите във връзка
със строителството и доставката на строителни материали (1954–1958).
Планове по труда, ФРЗ и строително-монтажните работи (1952–1958).
Статистически отчети за трудовите злополуки и хигиената на труда
(1969–1979), тарифните мрежи, форми и системи на заплащане и размера на
работната заплата (1971–1974).
Годишни счетоводни отчети (1954–1979).
Щатни разписания (1952–1958, 1966–1979).
Планове и проектосметна документация на строителни обекти (1952–
1958).
Рационализаторски предложения (1953–1958, 1972–1975).
ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СТРОЙРАЙОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1158, 2 описа, 108 а.е., 1.50 л.м., 1948–1980 г.
Създаден е през 1948 г. като строителен район към ДСУ – Плевен. През
1956 г. преминава към ДСУ – Велико Търново. От 1959 г. е част от структурата на Окръжна строителна организация – Велико Търново под наименованието
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Стройрайон – Горна Оряховица. През 1980 г. се обединява с Домостроителен
комбинат – Горна Оряховица в Домостроително предприятие – Горна Оряховица. Предметът на дейност включва: изпълнение на строително-монтажни работи на обекти чрез възлагане; строителство на жилищни сгради, производство на
стоманобетонови изделия и строително-ремонтни дейности.

Правилник за вътрешния ред (1978).
Протоколи и доклади на Производствения комитет (1952–1959) и СС
(1974–1979).
Отчетни доклади на Дирекционния съвет (1948–1958) и НТД (1978).
Годишни планове по труда (1952–1959, 1970–1979), строителното производство (1957–1959, 1970–1980), себестойността на строително-монтажните работи (1953–1960, 1972–1979), състава и движението на персонала
(1974–1977); лимитни планове (1956–1957, 1970–1977).
Встъпителни баланси (1951–1952, 1956); годишни счетоводни отчети
(1950–1959, 1966–1967).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1973–1975).
Щатни разписания (1952–1954, 1966–1975).
Протоколи и актове за приемане на строителни обекти (1965–1969).
Внедрени рационализаторски предложения (1968).
СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ОБЩОСТРОИТЕЛЕН РАЙОН – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 968, 4 описа, 104 а.е., 1.24 л.м., 1965–2000 г.
Създаден е през 1960 г. под името Окръжна строителна организация – Велико Търново – Стройрайон Павликени. През 1964 г. преминава като група към
Стройрайон – Горна Оряховица. През 1965–1966 г. отново е строителен район,
след което за една година е стройучастък към ДСУ – Русе. От 1968 г. е Общостроителен район към Строително управление – Велико Търново. През 1980 г. се
обединява с предприятие „Строителни материали“ – Павликени в Строително
промишлено предприятие в рамките на СМК – Велико Търново. С Решение № 37
от 29 юни 1989 г. на ОбНС – Павликени на базата на предприятието се образува Общинска фирма „Росица“ – Павликени, която през 1994 г. се преобразува в
ЕООД. Предметът на дейност включва: ръководство и изпълнение на строителни задачи в града и общината; жилищно, културно-битово и селскостопанско
строителство и производство на бетонови и стоманобетонови изделия; благоустрояване, комунални услуги, производство на керамични изделия (1989); производство на варови разтвори, предприемачество и търговска дейност (1994). През
1997 г. дружеството е обявено за приватизация. След извършената работничес
ко-мениджърска приватизация Окръжен съд – Велико Търново с решение от 2 юни
2000 г. регистрира „Росица“ ООД – Павликени.
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Решения на ОбНС – Павликени и Окръжен съд – Велико Търново за:
образуване на Общинска фирма „Росица“ (1989), преобразуването ѝ в ЕООД
(1994), промени в управлението (1989, 1994–1995), регистриране на „Росица – 99“ АД и „Росица“ ООД (1999–2000).
Устройствен правилник (1989).
Протокол от общо събрание с отчет за сключена приватизация и списък
на акционерите (2000).
Протоколи от заседания на СС (1987–1989), УС (1990–1994) и КС
(1992–1993).
Анализ на правното състояние на дружеството (1998).
Годишни планове за дейността (1986–1989) и отчетни доклади (1965–
1967, 1969, 1976).
Годишни статистически отчети за строителното производство и монтажните работи (1985–1989) и трудовите злополуки (1992–1993, 1997–1999).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, пол, възраст и местоживеене (1981–1982, 1987–1988).
Годишни финансови планове (1965–1967) и счетоводни отчети (1965–
1988, 1991–1998); ревизионни актове (1965–1967, 1988–1990).
Разделителен протокол и баланс между фирмата и БКС – Павликени
(1990); споразумителен протокол и разделителен баланс между дружеството
и „Напред“ ЕООД – с. Михалци (1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1975–1976,
1981–1985, 1989–1991).
Щатни разписания (1965–1981, 1985, 1987, 1991–1998).
Протоколни книги от събрания и заседания на синдикалната организация (1985–1993).
Колективни трудови договори и анекси (1991–1993).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ОБЩОСТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СВИЩОВ
Ф. 1300, 5 описа, 209 а.е., 1.46 л.м., 1960–1998 г.
Създадено е на 1 февр. 1948 г. като строителна група към Държавно строително обединение – Плевен. През 1960 г. преминава като строителен район към
Окръжна строителна организация – Велико Търново, а от 1976 г. е Общостроително предприятие към СМК – Велико Търново. Осъществява промишлено, културно-битово и жилищно строителство на територията на Свищовски регион.
През 1989–1991 г. е поделение „Строителство“ към Общинска фирма „Строителство и благоустрояване“ – Свищов. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 16 ян. 1991 г. поделението се регистрира като Общинска фирма „Строително предприятие“, която през 1991 г. се преобразува в ЕООД. Предметът
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на дейност включва: проектиране, производство и търговия със строителни материали, офертна дейност, транспортни услуги, отдаване пад наем на сгради,
строително оборудване, лека и тежка механизация, дърводелски, тенекеджийс
ки и авторемонтни услуги, външнотърговска дейност, предприемачество и търговия с недвижими имоти. Приватизирано е през 1998 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата, промяна на уставния капитал и начина на управление (1991–1998).
Протоколи за приемане и предаване на драгажната дейност: от Стройрайон – Свищов на ДП „Дунавски драгажен флот“ – Свищов (1963) и на
„Строително предприятие“ ЕООД – Свищов; от Община Свищов на „СМК –
Инвест“ АД – Свищов (1998).
Договор за продажба на дружествени дялове (1998).
Устройствен правилник (1991); правилници за вътрешния ред (1962–
1966, 1988).
Протоколи от общи събрания (1987–1989), делегатски събрания на пълномощниците (1986–1989) и заседания на Стопанския комитет (1968–1983,
1988–1990).
Анализ на правното състояние и бизнес-оценка на дружеството (1997).
Доклади, отчети и информации за производствената и стопанската дейност (1971–1990).
Годишни планове по строителството (1962–1980) и обема на строително-монтажните работи (1973); насрещни планове за дейността на предприятието (1986–1987); план по научно-техническия прогрес (1986).
Статистически отчети за: видовете строителство, себестойността и изпълнение плана за строително-монтажни работи (1962–1990); изпълнение
на трудовите норми (1965, 1967–1968, 1972–1973, 1975); механизацията на
строително-монтажните работи (1970, 1973); строителството и използването на строителните машини (1965–1971); разхода на суровини и материали
(1965–1985, 1991–1997); броя на персонала по образование, пол, възраст и
категории, ФРЗ (1969–1989); трудовите злополуки (1965–1997).
Годишни финансови планове (1963–1970, 1976–1981, 1983, 1985) и счетоводни отчети (1960, 1962–1997); ревизионен акт (1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976, 1978–
1988, 1995); щатни разписания (1964–1997).
Внедрени рационализаторски предложения (1963–1964, 1967–1978); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1966–1970);
доклади за техническия прогрес (1967, 1973).
Протоколи от заседания на профкомитета (1967–1980); отчетен доклад
за дейността на основната профорганизация (1984–1986).
Колективни трудови договори (1967–1982, 1995).
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СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ПРЕДПРИЯТИЕ
„МОНТАЖНО-ИНСТАЛАЦИОННО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1343, 1 опис, 16 а.е., 0.18 л.м., 1967–1979 г.
Създадено е през 1967 г. като Стройучастък „Вътрешни инсталации и монтажи“ към Стройрайон – Велико Търново. От 1976 г. е Предприятие „Монтажно-инсталационно“. Основната му дейност е изпълнение на електрически, водоп
роводни и канализационни инсталации на строителните обекти и монтажни
работи. На основание ПМС № 52 от 1979 г. и Заповед № 81 от 12 февр. 1980 г.
на генералния директор на СМК – Велико Търново предприятието преустановява
своята дейност.

Годишни финансово-счетоводни отчети (1967–1979).
Вътрешни правила за организация на работната запалата (1975–1976,
1978–1979); щатни разписания (1968–1979).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
професии, длъжности и размер на работната заплата (1971–1975).
Тримесечни статистически отчети за броя на трудовите злополуки, причините за тях и изразходваните средства по безопасността и хигиената на
труда (1971–1973).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ПРОИЗВОДСТВЕНОСНАБДИТЕЛНА БАЗА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1354, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1974–1980 г.
Създадена е съгласно Заповед № 30 от 8 ян. 1974 г. на ДСО „Гражданско
строителство“ – София като ДСУ – Складово-снабдителна база – Велико Търново. Осъществява планиране, договаряне, съхраняване и снабдяване поделенията
на управлението със строителни материали и изделия. На основание ПМС № 52
от 1979 г. и Заповед № 81 от 12 февр. 1980 г. на генералния директор на СМК –
Велико Търново предприятието преустановява своята дейност и с активите и
пасивите преминава към новосъздаващото се Предприятие за помощна и снабдителна дейност – Велико Търново.

Годишни финансово-счетоводни отчети (1977–1979); баланс към 31 ян.
1980 г.
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976, 1978–
1979); щатни разписания (1974–1979).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
професии и длъжности, по форми и системи на заплащане (1974–1975).
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СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ПОМОЩНА И СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1353, 2 описа, 71 а.е., 0.41 л.м., 1959–1999 г.
Създадено е през 1957 г. като Помощно предприятие „Стройкомбинат“
към ДСУ – Велико Търново. От 8 юни 1989 г. е поделение „Механизирани и специализирани дейности“ към ДФ „Трапезица“. През 1991 г. се регистрира като
самостоятелна фирма. Предметът на дейност включва: изпълнение на сервизни,
тенекеджийски, стъкларски, асфалтови и бояджийски дейности; специализирани и механизирани строителни дейности, производство на бетонови изделия и
строителни разтвори, сервизна и ремонтна дейност, транспорт и търговия. Със
Заповед № РД-02-14-855 от 18 май 1999 г. на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството е открита процедура за приватизация.

Заповеди на Министерство на строителството, архитектурата и благоус
тройството и Министерство на териториалното развитие и строителството
и решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата и
преобразуването ѝ в ЕООД, промени в управлението и размера на капитала,
откриване процедура за приватизация на дружеството (1991–1999).
Договор за покупко-продажба на дружеството между Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и „МСД – 99“ АД – Велико Търново (1999).
Анализ на правното състояние на дружеството (1998).
Годишни планове: за производствената дейност (1973, 1976–1978), нас
рещни (1973), по труда (1973, 1976–1979); разчети на основните икономически показатели (1976–1979).
Годишни статистически отчети за движението на материалните дългот
райни активи с екологично предназначение, разходите за опазване и възстановяване на околната среда, водопотреблението, промишлените отпадъци
(1995–1999), разхода на горива и енергия, трудовите злополуки (1996–1999).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по
професии и длъжности (1971–1973, 1975).
Разделителен протокол между ДФ „Трапезица“ – Велико Търново и ДФ
„МСД“ (1991).
Годишни счетоводни отчети (1959–1973, 1977–1979, 1991–1999); ревизионен акт (1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1992, 1994,
1996–1997). Щатни разписания (1968–1979, 1993–1999).
Колективни трудови договори (1992–1999).
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СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1347, 2 описа, 25 а.е., 0.33 л.м., 1969–1980; 1989–1996 г.
Създадено е в началото на 1969 г. като Район за жилищно строителство
към „Стройрайон“ – Велико Търново. През 1980 г. преустановява самостоятелната си дейност и с активите и пасивите преминава към новосъздаващото се
СМК – Първо общостроително предприятие – Велико Търново. С Решение № 78
от 22 май 1989 г. на МС и Решение № 61 от 23 юни 1989 г. на ОНС – Велико Търново възстановява дейността си като Общинска фирма „Жилстрой“ – Велико
Търново. Предметът на дейност включва: строителство на жилищни и културно-битови обекти, строителни услуги и възстановителни работи в страната
и чужбина; предприемачество, посредничество, търговска и транспортна дейност. През 1997 г. е приватизирано.

Протоколна книга от заседания на УС (1990–1992).
Анализ на правното състояние на фирмата (1996).
Годишни счетоводни отчети (1969–1979, 1991–1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990–1996).
Щатни разписания (1969–1979, 1990–1993).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
професии и длъжности, по категории и пол (1971–1975).
Колективен трудов договор и допълнителни споразумения към него
(1993–1996).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1691, 1 опис, 22 а.е., 0.17 л.м., 1989–1999 г.
ДФ „Трапезица“ е създадена с Решение № 78 от 22 май 1989 г. на МС като
един от правоприемниците на СМК – Велико Търново. Със Заповед № РД-ТД-50 от
12 май 1993 г. на Министерство на териториалното развитие и строителството фирмата е преобразувана в ЕООД. Предметът на дейност включва: проектиране, строителство, инвестиционна и посредническа дейност, снабдяване със
строителни материали, комунално-битова и обслужваща дейност, лабораторни
изпитания във високото строителство, обучение на кадри за строителство и
изпращане на кадри в чужбина. През 1999 г. дружеството е приватизирано.

Решение на МС, заповеди на министъра на териториалното развитие и
строителството и решения на Окръжен съд – Велико Търново за създаване
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на ДФ „Трапезица“, преобразуването ѝ в ЕООД и промяна в обстоятелствата
по регистрацията (1989–1999).
Устав на дружеството (1993).
Правилник за устройството и дейността (1989).
Протоколи от заседания на УС (1989–1993), Съвета на директорите
(1993–1999) и събрание на пълномощниците за избор на УС и КС (1989).
Анализ на правното състояние на дружеството (1998).
Годишни счетоводни отчети (1989–1998).
Щатни разписания (1990–1996).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки (1997–1998).
Колективен трудов договор с допълнителни споразумения към него
(1995–1999).
„СТРОИТЕЛ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1663, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1989–1996 г.
Общинска фирма „Строител“ е образувана с Решение № 60 на ОбНС – Велико Търново от 23 юни 1989 г. с предмет на дейност: проектиране и строителство на жилищни и обществени сгради. През 1992 г. се преобразува в ЕООД.
Дружеството е продадено на „Строител – 97“ ООД – Велико Търново с решение
на Окръжен съд – Велико Търново от 24 март 1997 г.

Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1996).
Годишни финансово-счетоводни отчети (1989–1996).
Щатни разписания (1990–1991).
ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1206, 4 описа, 159 а.е., 1.26 л.м., 1961–1996 г.
Създаден е през 1961 г. като Строително-промишлено предприятие. От
1972 г. носи наименованието Домостроителен комбинат. През 1980 г. се обединява с Общостроително предприятие – Горна Оряховица в Домостроително предприятие. Предметът на дейност включва: строителство на жилищни сгради,
производство на стоманобетонови изделия и строително-ремонтни дейности.
На основание Решение № 78 от 22 май 1989 г. на МС предприятието се обособява
като ДФ „Божур“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 14 юли 1993 г.
се регистрира преобразуване на фирмата в ЕООД. Към предмета на дейност се
добавя проектиране, предприемачество, агентство, посредничество, търговска
и транспортна дейност. С решение на същия съд от 7 дек. 1995 г. е вписано разделянето на „Божур“ ЕООД на четири дружества: „Божур“ ЕООД, „Бетон-
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строй“ ЕООД, „Инерт транспорт“ ЕООД и „Колю Фичето“ ЕООД, всички със
седалище в Горна Оряховица.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране, промени в
УС и преобразуване на фирмата (1992–1995).
Наредба (1969) и правилници (1987, 1993) за вътрешния трудов ред.
Управленческа и организационно-производствена структура (1987).
Протоколи от заседания на СС (1984–1988), УС (1989–1993) и Оперативното бюро (1990–1993).
Анализ на финансовото състояние на фирмата (1992–1994).
Годишни отчетни доклади, информации и обзори за стопанската дейност
(1969–1991).
Годишни производствени планове, планове по труда, себестойността на
продукцията и основните икономически показатели (1967–1988).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1968–1976,
1982–1988), себестойността на строителните и монтажните работи (1972–
1977, 1981–1988), персонала и ФРЗ, строителното производство, основния
ремонт (1976–1977, 1981–1988).
Годишни финансови планове (1965–1975) и счетоводни отчети (1961–
1988, 1990–1993, 1995); баланси към 30 ноем. 1994 г. и 29 февр. 1996 г.
Разделителен протокол между „Божур“ ЕООД и новообразуваните дружества „Бетонстрой“ ЕООД, „Колю Фичето“ ЕООД, „Инерт транспорт“
ЕООД и „Божур“ ЕООД (1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1974–1990);
щатни разписания (1965–1975, 1978–1995).
Годишни анализи и статистически отчети за трудовите злополуки (1980–
1988).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1987); протоколи и
материали от годишни събрания на профорганизацията (1973–1976, 1981–
1986).
Колективни трудови договори (1976–1986, 1991).
„БОЖУР“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ В ЛИКВИДАЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1724, 1 опис, 11 а.е., 0.03 л.м., 1995–1998 г.
Основано със Заповед № РД-ЕД-08 от 4 септ. 1995 г. на Министерство на
териториалното развитие и строителството. Предметът на дейност включва
строителство, отдаване под наем и продажба на строителни материали, конструкции и изделия и др. През 1997 г. дружеството е обявено в ликвидация. Със
заповед на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от
7 окт. 1998 г. и решение на Окръжен съд – Велико Търново от 23 окт. 1998 г. е
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вписано прекратяване дейността на дружеството чрез вливане в „Бетонстрой“
ЕООД – Горна Оряховица.

Заповеди на Министерство на регионалното развитие и благоустройс
твото и решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване на „Божур“ ЕООД, обявяването му в ликвидация и прекратяване на дейността му
чрез вливане в „Бетонстрой“ ЕООД – Горна Оряховица (1995–1998).
Анализ на правното състояние на дружеството (1998).
Годишни статистически отчети за разходите за опазване и възстановяване на околната среда и движението на дълготрайните активи с екологично
предназначение (1996).
Встъпителен счетоводен отчет към 31 дек. 1995 г.; годишни счетоводни
отчети (1996, 1997); ревизионни актове (1997, 1998).
Баланс и отчети за приходите и разходите и основните финансови резултати към 30 септ. 1998 г.
„КОЛЬО ФИЧЕТО“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1725, 1 опис, 10 а.е., 0.03 л.м., 1995–1998 г.
Дружеството е създадено със Заповед № РД-ЕД-08 от 4 септ. 1995 г. на
Министерство на териториалното развитие и строителството с предмет на
дейност: строителство, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Със Заповед № РД-02-14-1138 от 7 окт. 1998 г. на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и с последвало
решение на Окръжен съд – Велико Търново е вписано прекратяване дейността на
дружеството чрез вливане в „Бетонстрой“ ЕООД – Горна Оряховица.

Заповеди на Министерство на регионалното развитие и благоустройс
твото и решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване на „Кольо
Фичето“ ЕООД и прекратяване на дейността му чрез вливане в „Бетонстрой“
ЕООД – Горна Оряховица (1995, 1998).
Годишни статистически отчети за разхода на горива и енергия и трудовите злополуки (1996, 1997).
Встъпителен баланс и отчет за приходите и разходите към 31 дек. 1995 г.;
годишни счетоводни отчети (1996, 1997); баланс и отчети за приходите и раз-
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ходите и основните финансови резултати към 30 септ. 1998 г.; ревизионен
акт (1998).
„ИНЕРТ ТРАНСПОРТ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1726, 1 опис, 11 а.е., 0.03 л.м., 1995–1998 г.
Със Заповед № РД-ЕД-08 от 4 септ. 1995 г. на Министерство на териториалното развитие и строителството и решение на Окръжен съд – Велико Търново
от 7 дек. 1995 г. е регистрирано „Инерт транспорт“ ЕООД – Горна Оряховица
с предмет на дейност: добив, преработка и продажба на инертни строителни
материали; транспортна дейност в страната и чужбина; механизирани строителни услуги и др. През 1998 г. прекратява дейността си чрез вливане в „Бетонстрой“ ЕООД – Горна Оряховица.

Заповеди на Министерство на териториалното развитие и строителството и Министерство на регионалното развитие и благоустройството и решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване на „Инерт транспорт“
ЕООД и прекратяване на дейността му чрез вливане в „Бетонстрой“ ЕООД –
Горна Оряховица (1995–1998).
Отчети за производствената и стопанската дейност на дружеството
(1996, 1997).
Годишни статистически отчети за разхода на горива (1996) и трудовите
злополуки (1996, 1997).
Годишни счетоводни отчети (1996, 1997); отчети за основните финансови резултати, заетите лица и средствата за работна заплата към 30 септ.
1998 г.; ревизионен акт (1996–1998).
„БЕТОНСТРОЙ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1723, 1 опис, 19 а.е., 0.07 л.м., 1995–2001 г.
Създадено е със Заповед № РД-ЕД-08 от 4 септ. 1995 г. на Министерство
на териториалното развитие и строителството и решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 7 дек. 1995 г. с предмет на дейност: производство, покупкопродажба на строителни материали, конструкции и изделия, предприемачество
и посредничество, търговия с недвижими имоти, машини и съоръжения. През ноември 2000 г. е обявено за приватизация, като 100 % от капитала му е изкупен от
регистрираното за целта „Бетонстрой 2000“ АД – Горна Оряховица.

Заповеди на Министерство на териториалното развитие и строителството и Министерство на регионалното развитие и благоустройството и
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решения на Окръжен съд – Велико Търново за образуване на „Бетонстрой“
ЕООД, увеличаване на капитала, вливане на „Божур“ ЕООД, „Инерт транспорт“ ЕООД, „Кольо Фичето“ ЕООД и преобразуване в ООД (1995–2001).
Договор и допълнително споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Бетонстрой 2000“ АД и удостоверение за продажба на 100 % от капитала на „Бетонстрой“ ЕООД (2000–2001).
Правилници за вътрешния ред (1996, 1999).
Анализ на правното състояние на дружеството (2000).
Баланси и отчети за приходите и разходите (1996–2000); ревизионни актове (1998, 2000).
Разделителни протоколи на „Бетонстрой“ ЕООД с „Божур“ ЕООД,
„Инерт транспорт“ ЕООД и „Кольо Фичето“ ЕООД (1995).
Вътрешни правила за работната заплата (1996); щатни разписания
(1995–2001).
Колективен трудов договор (1996) и допълнителни споразумения към
него (1998–1999).
„УЧИЛИЩНО И УНИВЕРСИТЕТСКО СТРОИТЕЛСТВО“
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1653, 1 опис, 11 а.е., 0.04 л.м., 1989–1996 г.
Създадено е със Заповед № РД-СК-52 от 14 юни 1991 г. на Министерство на
строителството, архитектурата и благоустройството като ДФ „Училищно и
университетско строителство“ – Велико Търново с предмет на дейност: проектиране, строителство и ремонт на обекти от сферата на образованието и други обекти със социално предназначение. С решение от 23 септ. 1992 г. Окръжен
съд – Велико Търново регистрира промяна на седалището и адреса на фирмата
от Велико Търново в Горна Оряховица. Със Заповед № РД-02-14-107 от 22 февр.
1995 г. на Министерство на териториалното развитие и строителството е открита процедура за приватизация на дружеството, осъществена с договор за
покупко-продажба от 15 май 1995 г.

Технико-икономическа обосновка за създаване на фирмата (1991).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата, преобразуването ѝ в ЕООД и промяна на седалището, адреса и уставния
ѝ капитал (1991–1994).
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Удостоверение за редовно подадено предложение за приватизация, заповед за откриване на процедура за приватизация и договор за покупко-продажба на дружеството с приложенията към него (1995).
Годишни счетоводни отчети (1989–1995); ревизионен акт (1996).
„БУКОВЕЦ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ЕЛЕНА
Ф. 1706, 1 опис, 13 а.е., 0.06 л.м., 1989–1999 г.
Създадено е с Решение № 35 от 27 юни 1989 г. на ОбНС – Елена. С решение
на Окръжен съд – Велико Търново от 7 септ. 1992 г. е вписано преобразуването
на фирмата в ЕООД. Предметът на дейност включва: строителство, ремонти,
реконструкция и модернизация на обекти и фирми, проектни услуги и инженернотехнически консултации на предприятия и граждани, търговия със строителни
материали и др.

Решения на ОбНС – Елена и Окръжен съд – Велико Търново за образуване на фирмата и преобразуването ѝ в ЕООД; удостоверение за актуално
състояние на дружеството (1989–1999).
Годишни статистически отчети за наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, горива и вторични суровини и доставните цени
на строителни материали (1993–1995).
Годишни счетоводни отчети (1992–1995); ревизионни актове (1993,
1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1992).
Щатни разписания (1992–1994).
Колективен трудов договор (1993) и допълнителни споразумения към
него (1993–1994).
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1048, 5 описа, 182 а.е., 1.82 л.м., 1954–1997 г.
Правоприемник е на създаденото през 1945 г. „Енергообединение“ – Горна
Оряховица. През 1952 г. преминава като поделение към ДСП „Областни елстроежи“ – Шумен. От края на 1957 г. е Държавно СМУ „Електрически строежи“ –
Горна Оряховица. Със Заповед № 980 от 8 апр. 1970 г. на ДО „Монтажи“ седалището е преместено във Велико Търново и предприятието се именува Електромонтажно управление – Велико Търново. Окръжен съд – Велико Търново със
свое решение от 27 ноем. 1991 г. регистрира преобразуването на управлението в
„ЕМУ – ВТ“ ЕООД, което през 1995 г. е пререгистрирано като ЕАД. През 1997 г.
е приватизирано. Предметът на дейност включва: строителство и монтаж на
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далекопроводи, подстанции, трафопостове, кабелни мрежи, телефонни линии,
жилищни инсталации, улично, магистрално и районно осветление и ел. услуги на
населението; производство и продажба на готови строителни продукти, услуги,
търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина.

Заповед на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и договори между Министерството и дружеството за продажба на акции (1996,
1997).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на предприятието като ЕООД, ЕАД и АД и промяна на уставния капитал (1991–1997).
Устав на дружеството (1997).
Правилници за вътрешния контрол (1978) и вътрешния трудов ред
(1993).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1965–
1966), Стопанския комитет (1974–1980), СС (1981–1990) и делегатски съб
рания (1987–1989); протокол от учредително събрание на Съвета на директорите (1997).
Годишни отчетни доклади (1979–1980).
Годишни планове по строително-монтажните работи, труда и ФРЗ
(1970–1975) и себестойността на продукцията (1971–1975).
Годишни статистически отчети за дейността (1965–1980), наличностите,
постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия, горива
и вторични суровини (1991–1997) и трудовите злополуки (1966–1980).
Годишни: финансови планове (1965–1966, 1976, 1978, 1980), счетоводни
отчети (1954–1992), баланси и отчети за приходите и разходите (1993–1996);
ревизионни актове (1954–1966, 1996–1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1970–1975,
1982, 1984); щатни разписания (1965–1966, 1970, 1976–1990, 1992–1995).
Протоколи от заседания на ТИС (1973–1975); внедрени рационализаторски предложения с приложенията към тях (1984–1990); годишни статистически отчети за изобретения, рационализации и икономически ефективни
предложения (1982–1990).
Протоколи и доклади от заседания и събрания на профкомитета и профорганизацията (1967–1990).
Колективен трудов договор (1993).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРНОСЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1237, 5 описа, 188 а.е., 1.28 л.м., 1966–2004 г.
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Предприятието е създадено на 1 юли 1966 г. със заповед на министъра на
съобщенията. Първоначалното му наименование е Ремонтно-възстановително предприятие на съобщенията и обхваща окръзите Велико Търново, Плевен,
Габрово и Ловеч, а през 1967 г. – и Русе. От 1 апр. 1972 г. се преименува на СМУ
„Инженерно-съобщително строителство“ – Велико Търново. През 1987 г. става
Технологичен комбинат по съобщително строителство „Телекомплект“, като
към него минават и строително-монтажните групи в градовете Враца, Михайловград (Монтана) и Видин. Със Заповед № РД-09-60 от 7 март 1991 г. на Комисията по съобщения и информатика се образува ДФ „Теком“ – Велико Търново,
която поема активите и пасивите на „Телекомплект“. Предметът на дейност
включва: изграждане на телефонни централи, основни ремонти на селищни, радио и кабелни мрежи и междуселищни кабели; производство, монтаж и пласмент на бетонови изделия, ремонт на измерителна и изчислителна техника, високо и ниско строителство със сфера на дейност – съобщения. С Разпореждане
№ 104 от 7 окт. 1992 г. на МС фирмата се преобразува в ЕАД. Дружеството е
приватизирано през 2004 г.

Разпореждане на МС и решения на Окръжен съд – Велико Търново за
регистрация на фирмата, преобразуването ѝ в ЕАД, увеличаване на капитала,
смяна на Съвета на директорите и наименованието на дружеството (1991–
1992, 1999–2004).
Заповеди на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения за
промяна състава на Съвета на директорите (1993–1997) и на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за откриване процедура за приватизация на дружеството (2000).
Структурна схема на управление (1983).
Устави (1992, 1993).
Правилници за вътрешния трудов ред (1980, 2002).
Протоколи от годишни конференции и събрания (1977–1979); протоколи и материали от заседания на Съвета на директорите (1992–2004) и общи
събрания на акционерите (2003–2004).
Анализ на правното състояние на дружеството (2000).
Годишни отчетни доклади за дейността (1969–1970, 1975–1983, 1985–
1990).
Годишни планове: производствени (1972–1975, 1988–1990); по строителството (1987–1990), труда (1969–1975, 1988–1990), материално-техничес
кото снабдяване (1972), себестойността (1970–1975, 1988–1990).
Програми и планове за строителството, поименни списъци на строителни обекти, списъци на пускови обекти и справки за качеството на завършените обекти (1981–1984).
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Критичен анализ за състоянието и перспективите на развитие на производствено-стопанската дейност (1988).
Годишни статистически отчети за: завършено и незавършено строителство (1969–1975, 1981–1982, 1985–1990); персонала и ФРЗ (1974–1975,
1983, 1985–1990); автомобилния транспорт (1971–1975, 1984); продукцията от спомагателните производства (1985, 1987–1989); автоматизацията на
производството (1987–1990); трудовите злополуки (1984–1989, 1993–2000);
постъпленията и разходите на суровини и материали (1985–1990).
Програма за финансово оздравяване на дружеството (2002); годишни
финансови планове (1972–1973, 1985–1987) и счетоводни отчети (1971–1995,
2000–2004); годишни баланси, отчети за приходите и разходите, заетите лица
и средствата за работна заплата (1996–2000); одитни доклади (1996–2001,
2004).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1984–1990);
щатни разписания (1970–1975, 1983, 1985–1990, 1999).
Протоколи от заседания на профкомитета (1985–1990); протоколи и материали от отчетно-изборни събрания и конференции на профорганизацията
(1973, 1976–1987).
Колективни трудови договори (1973–1974, 1977–1986, 1994–1995,
1998–2004) и отчети за изпълнението им (1976–1986).
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1271, 3 описа, 121 а.е., 1.14 л.м., 1969–1995 г.
Създадено е като Междукооперативно строително предприятие на 1 ян.
1969 г. по решение на ОКС – Велико Търново. От 1975 г. е Специализирано строително предприятие. През 1982 г. се преименува на Предприятие за селскостопанско строителство „Агрострой“. Предметът на дейност включва: благоустрояване и ниско строителство – водоснабдяване, канализация и асфалтиране
на стопанските дворове на ТКЗС и предприятия на територията на окръга. От
1990 г. е ДФ „Света гора“. През 1993 г. се регистрира като Земеделска кооперация „Света гора – 93“, а към предмета на дейност е добавено: производство и
реализация на селскостопанска продукция, проучване, проектиране и инженерингова дейност и маркетинг в развитието на селското стопанство. Ликвидирана
е през 1995 г.

Преписка по създаване и реорганизация на предприятието (1969–1971).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ
„Света гора“ (1990), заличаването ѝ и регистриране на Земеделска кооперация „Света гора – 93“ (1993).
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Правилници за устройството, дейността (1982–1984) и вътрешния трудов ред (1981–1982, 1986–1989).
Протоколи от заседания на УС (1969–1970, 1991–1993), СС (1975, 1989)
и ЛС (1994–1995).
Годишни отчетни доклади и отчети за стопанската дейност (1969–1988,
1990, 1993).
Годишни производствени планове (1969–1980, 1989–1990) и планове по
труда (1969, 1972–1975).
Годишни статистически отчети за изпълнение плана за капиталните вложения (1971–1975), работата на автомобилния транспорт и наличните селскостопански машини (1970–1972, 1974, 1979–1980), икономиите на суровини, материали, горива и енергия (1978) и числеността на персонала (1970,
1975, 1978–1986).
Годишни финансови планове (1983–1985, 1987–1990) и счетоводни отчети (1969–1994); ревизионни актове (1969–1976, 1992–1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978–1984,
1987–1988); щатни разписания (1969–1975, 1979–1980, 1983–1989).
Протоколи от заседания на профкомитета (1969–1975) и годишни отчетно-изборни събрания с приложени доклади (1969–1973).
СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ВОДСТРОЙ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1246, 2 описа, 62 а.е., 0.54 л.м., 1967–1976 г.
Създадено е през 1967 г. като СМУ „Водстрой“ с предмет на дейност: хид
роенергийно, мелиоративно и промишлено строителство и монтаж на територията на Великотърновски и Габровски окръзи. През 1976 г. прекратява юридическата си самостоятелност и дейността му се поема от Строително-експлоатационно предприятие „Водно стопанство“ – Павликени.

Годишни доклади за дейността (1972–1973); доклад за организацията на
производството, труда и управлението (1968).
Годишни производствени планове (1969, 1971); планове по труда (1969,
1971, 1973–1976), себестойността и автотранспорта (1971), основните икономически показатели (1974).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно образование (1969).
Поименен списък на обектите по капиталните вложения (1974–1975).
Годишни финансови планове (1975–1976) и счетоводни отчети (1967–
1976).
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1974–1976);
щатни разписания (1967–1976).
Картотека на първенците в производството (1972).
Протоколи и материали от отчетни събрания на профорганизацията
(1969–1973).
СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ХИДРОСТРОЙ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1252, 4 описа, 152 а.е., 1.20 л.м., 1972–1999 г.
Създадено е през 1972 г. на базата на бившето Строително управление
„Водно строителство“ – Велико Търново. От май 1991 г. е ДФ „Хидроизграждане“, която през 1993 г. се преобразува в ЕАД. Предметът на дейност включва: изграждане на хидротехнически обекти и водоснабдителни деривации на територията на Великотърновски, Габровски и Плевенски окръзи (1972–1990); тунели,
водоенергийни системи, проектно-конструкторска, внедрителска и инженерингова дейност, маркетинг, услуги, ремонтно-възстановителни работи (1993). Със
Заповед № РД-02-14-55 от 12 ян. 1999 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството „Хидроизграждане“ ЕАД се преобразува, като от него се
отделя „Хидрострой – 99“ ЕАД със седалище Габрово, което поема съответната
част от активите и пасивите му.

Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството
за преобразуване на дружеството и отделяне от него на „Хидрострой – 99“
ЕАД – Габрово (1999).
Устав на дружеството (1993).
Договори за възлагане управлението на дружеството (1993–1998).
Протоколи от заседания на СС (1986–1990) и Съвета на директорите
(1993–1998).
Анализ за правното състояние на дружеството (1997).
Годишни планове по труда и ФРЗ (1972–1989), строителното производство (1972–1980, 1990); обществено-икономическото развитие (1976–1980);
себестойността на продукцията (1974–1975, 1982–1989) и транспорта (1972–
1975).
Годишни отчети за изпълнение на икономическите показатели (1982–
1985, 1988–1990).
Годишни статистически отчети за: капиталните вложения и строителното производство (1982–1990); строителството на жилища и детски заведения
(1973–1975); себестойността на строителните и монтажните работи и цените на строителните материали (1982–1989); продукцията от помощните спомагателни производства (1982–1988); работата на автомобилния транспорт
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(1972–1980); персонала и ФРЗ (1981–1990); трудовите злополуки и условията на труд (1993–1998).
Годишни счетоводни отчети (1972–1996); годишни баланси и отчети за
приходите и разходите (1997–1998).
Разделителен протокол на дълготрайните материални активи между
„Хидроизграждане“ ЕАД – Велико Търново и „Хидрострой – 99“ ЕАД – Габ
рово (1998).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978–1993);
щатни разписания (1972–1998).
Внедрени рационализаторски предложения (1982, 1985, 1988).
Протоколи и материали на профорганизацията (1973–1989).
Колективни трудови договори (1991, 1993).
ОБЩИНСКА ФИРМА „ЯТРУС“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1571, 3 описа, 96 а.е., 0.59 л.м., 1980–2005 г.
Създадена е като Специализирано строително предприятие „Архитектурен
резерват“ с Решение № 50 от 23 май 1980 г. на ОбНС – Велико Търново. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 23 юни 1989 г. се преобразува в Общинска фирма „Ятрус“, а от юли 1992 г. е ЕООД. Предметът на дейност включва:
реставрация и консервация на сгради, строителство и благоустройствени работи, производство на битова керамика и декоративни модулни елементи. С Протокол № 7 от 17 февр. 2000 г. на ОбС – Велико Търново дружеството е обявено в
частична приватизация, а с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 24 юни
2004 г. – в ликвидация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Общинска фирма „Ятрус“, преобразуването ѝ в дружество, увеличаване на капитала, промени по регистрацията и обявяване в ликвидация (1989–2004).
Правилници за вътрешния трудов ред (1982–1987, 1995).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1980–1989), УС (1990–
1992) и събрания на пълномощниците (1990–1991).
Анализ за правното състояние на дружеството (1993).
Годишни отчетни доклади (1980–1988) и анализ на дейността (2004).
Споразумителни протоколи с ОНС – Велико Търново по стопански въп
роси (1983).
Годишни планове по труда и себестойността (1980–1989); отчетни док
лади по строителството (1981–1989).
Годишни статистически отчети по себестойността и строителното производство, кадровото осигуряване, персонала и ФРЗ, социалното развитие,
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охраната на труда (1982–1990); трудовите злополуки (1992–1999), водопотреблението (1995–1996) и радиоактивните отпадъци (1994–1996).
Годишни финансови планове (1982–1988) и счетоводни отчети (1982–
2004).
Експертни и бизнес оценки на ДМА (1998–2005).
Приемателно-предавателни протоколи на недвижими имоти и документи
между дружеството и Община Велико Търново (2005).
Наредби и правила за организация на работната заплата (1980–1986);
щатни разписания (1980–1989, 1995–2002, 2004).
Протоколи от заседания на профкомитета и отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1984–1991).
Колективни трудови договори (1982–1988, 1993, 1995, 1997).
„АРХИКА“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ В ЛИКВИДАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1683, 1 опис, 14 а.е., 0.06 л.м., 1989–1997 г.
Предприятието е създадено през април 1987 г. като поделение на ДФ „Строителни облицовки“ – София. Със Заповед № РД-СК-20 от 14 май 1991 г. на Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството се преобразува в ДФ „Архика“ – Велико Търново, като получава като правоприемник и
част от активите и пасивите на прекратената ДФ „Строителни облицовки“ и
нейното поделение „Сукмо“ – Велико Търново. Предметът на дейност включва:
изпълнение на каменни и мраморни облицовки и настилки, добив и обработка на
облицовъчни материали; реставрации на архитектурни и монументални обекти,
благоустрояване. През 1994 г. е обявена в ликвидация, а през декември 1997 г. се
влива в „Стрела – 92“ ЕООД – Велико Търново.

Заповед на Министерство на строителството, архитектурата и благоус
тройството и решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация,
преобразуване, промяна в ръководството на дружеството и обявяването му в
ликвидация (1991–1994).
Преоценка на имуществото на дружеството (1992).
Договор за поемане като държавен дълг на несъбираеми кредити към
банките и лихвите по тях и програма за финансово оздравяване (1993).
Разделителен протокол на „Архика“ ЕООД с ДФ „Строителни облицовки“ – София (1991).
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Разделителен протокол, баланси и отчети за приходите и разходите между „Архика“ ЕООД и „Стрела – 92“ ЕООД – Велико Търново (1994–1995).
Годишни счетоводни отчети (1992–1997).
Правила за организация на работната заплата (1991).
Колективен трудов договор (1991) и анекс към него (1992).
„ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО – ВРАЦА – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1639, 2 описа, 54 а.е., 0.28 л.м., 1985–1997 г.
Предприятие „Химремонт“ – район Свищов е създадено на основание Разпореждане № 29 на Бюрото на МС от 18 март 1977 г. До 1984 г. е пряко подчинено
на СК „Химремонт“ – Враца. Със Заповед № 27 от 14 ян. 1985 г. на СО „Химическа промишленост“ придобива юридическа самостоятелност, но остава в
системата на комбината. С решение на Окръжен съд – Враца от 17 юли 1997 г.
„Химремонтстрой“ ЕАД – Враца се преобразува в АД, което води и до преобразуване на клона в Свищов под наименование „Химремонтстрой“ АД – клон Свищов.
Предметът на дейност включва: извършване на основни ремонти и свързаните с
тях реконструкции и модернизации на основните производствени фондове, както и пускови наладъчни работи след ремонти в химическата промишленост.

Структурни схеми на управление (1992, 1994–1997).
Правилници за устройството и дейността (1987, 1991).
Решения на окръжните съдилища във Враца и Велико Търново за регистрация и преобразуване на дружеството (1991–1995).
Протоколи и протоколна книга от заседания на СС (1987–1990) и събрания на пълномощниците (1989–1990).
Годишни доклади за стопанската дейност (1987–1988).
Юбилеен доклад по случай 10 г. от създаване на предприятието (1987).
Годишни планове по производството, труда и себестойността (1988–
1990).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция (1986–
1990), образователната и възрастовата структура на персонала и условията
на труда (1991–1992).
Годишни счетоводни отчети (1985–1997).
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Разделителен баланс за предаване на основни средства, пари и др. активи и пасиви от СК „Химремонт“ – клон Свищов на СК „Химремонт“ – Русе
(1985).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1985–1996);
щатни разписания (1987–1993, 1996–1997).
Колективни трудови договори (1994, 1996) и допълнителни споразумения (1994–1996).
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „СГРАДОСТРОЙ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 591, 3 описа, 88 а.е., 0.86 л.м., 1955–1973; 1991–1996 г.
Създадена е на 18 март 1955 г. На основание Разпореждане № 156 от 24 юли
1973 г. на МС предава активите и пасивите си на „Благоустройствени строежи“ – Велико Търново. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 9 дек.
1991 г. възстановява самостоятелната си дейност, която включва: ремонт на
сгради, строително бояджийство, ВиК и дърводелски услуги, производство на
базалтови плочи, бяла вар, пясък, баластра, цимент, варови разтвори, услуги на
фирми и на населението и търговска дейност.

Учредителен протокол и устав (1955).
Окръжни, наредби, бюлетини и разпореждания от Окръжния и Централния съюзи на ТПК по административни, производствени и финансово-счетоводни въпроси (1955–1961).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на възстановената ТПК „Сградострой“ и промени в състава на УС и КС (1991–1995).
Протоколи и протоколни книги от общи събрания (1962–1967, 1991–
1996) и заседания на УС (1955–1967, 1992–1996).
Производствени планове (1956–1966); планове по труда и ФРЗ (1956–
1973) и материално-техническото снабдяване (1956–1960).
Годишни статистически отчети за: изпълнение на плана по труда и капиталното строителство (1962–1971); продукцията в ТПК (1968–1972); работата на автомобилния транспорт (1966–1970); постъпленията от продажби (1992–1994); доставните цени на строителните материали (1994–1995);
стойността на реализираното строителство (1993–1995); квалификацията и
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разпределението на персонала (1962–1964, 1968–1971); трудовите злополуки (1968–1970, 1992–1995).
Финансови планове (1955–1973); счетоводни отчети и баланси (1958–
1973, 1992–1995).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата
(1969–1971, 1973); щатни разписания (1955–1973, 1993, 1995).
Протоколи, доклади, справки, отчети и договори по ръководство и отчитане на социалистическото съревнование (1970–1973).
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ДОМСТРОЙ“ – СВИЩОВ
Ф. 955, 2 описа, 35 а.е., 0.27 л.м., 1952–1973 г.
Основана е на 23 ноем. 1952 г. като ТПК „Декоративно изкуство“. От 29
май 1963 г. до 1973 г. носи името Специализирана ТПК „Домстрой“. Предметът
на дейност включва: производство на стоки за широко потребление, битово обслужване на населението и строеж на жилища. От 1 ян. 1974 г. преминава към
новосъздаденото ДСП „Благоустройствени строежи“ – Свищов.

Учредителен протокол, устав и регистрацията им в съда; определение на
съда за преименуване на кооперацията (1952–1963).
Заповедни книги (1955–1965).
Протоколни книги от общи събрания (1952–1965) и заседания на УС
(1953–1965).
Годишни финансови планове (1971–1973) и счетоводни отчети (1952–
1965, 1971–1973).
VІ. 1. В. ПЪТИЩА И МОСТОВЕ
ОКРЪЖНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1123, 6 описа, 256 а.е., 2.25 л.м., 1954–1995 г.
Създадено е през 1950 г. с предмет на дейност: поддържане, реконструкция
и строеж на пътища. С разпореждане на МС от 1986 г. управлението е преименувано на Окръжен пътен комбинат, а със заповед на Министерство на икономиката от 1990 г. е Пътно управление – Велико Търново.

Правилник за вътрешния ред (1967).
Протоколи от заседания на УС (1960–1965, 1967, 1970–1980), СС (1982–
1986, 1988–1991) и делегатски събрания на пълномощниците (1982–1985).
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Отчетни доклади за цялостната дейност (1978–1980, 1982–1985, 1987–
1989).
Годишни производствени планове (1976–1990); планове и програми за
ремонт и поддържане на пътищата (1961–1980), дейността на автотранспорта (1967, 1969–1975), труда (1961–1990).
Годишни статистически отчети за: вложенията и въведените в действие
основни фондове (1981–1985); дължината на пътищата, изпълнение на плана за ремонта и поддържането на пътищата (1959–1980); персонала и ФРЗ
(1959–1983); експлоатацията на автомобилния транспорт (1959–1985); основния ремонт (1981–1983, 1985).
Годишни счетоводни отчети (1954–1995).
Разделителен протокол на ДМА и материални запаси между Пътно управление и „Асфалтови покрития“ ЕООД – Велико Търново (1993).
Щатни разписания (1969–1984, 1986–1995); производствени щатове по
районни пътни станции (1981, 1984–1985).
Протоколи от заседания на ТИС (1970–1974); внедрени рационализаторски предложения (1971–1975); годишни статистически отчети за рационализаторската дейност (1959–1975).
Актове и отчети за трудовите злополуки (1958–1966).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1968–1973,
1978–1984, 1987–1990) и заседания на профкомитета (1971–1975).
Колективни трудови договори (1973–1984, 1991–1992).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1244, 4 описа, 165 а.е., 1.59 л.м., 1965–2000 г.
Създадено е на 1 февр. 1965 г. като ДСУ „Пътни строежи“. В началото
обсегът му на действие е върху територията на 11 окръга от Североизточна
България. През 1968 г. обхваща вече само Великотърновски, Габровски, Ловешки
и Търговищки окръзи. През 1976 г. е преименувано на СМУ „Пътни строежи“.
Предметът на дейност включва: проектиране, строителство, реконструкция и
ремонт на пътища, пътни съоръжения и мостове. С Решение № 50 от 30 март
1989 г. на МС е прекратена юридическата самостоятелност на предприятието
и то преминава към ДФ „Автомагистрали Хемус“ – София. След преобразуване
на държавната фирма в ЕООД през 1991 г., в началото на 1993 г. се образуват
клонове на дружеството в страната. Клонът във Велико Търново е регистриран
съгласно решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1 март 1993 г. В началото
на 1997 г. е преобразуван в „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕООД и в него се
влива „Асфалтови покрития“ ЕООД – Велико Търново. Със Заповед № РД-0214-
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698 от 14 апр. 2000 г. на Министерство на регионалното развитие и благоус
тройството е открита процедура по приватизация на дружеството.

Решение и разпореждане на МС и заповеди на Министерство на транспорта за образуване на ДФ „Автомагистрали Хемус“ – София, преобразуването ѝ в ЕООД, отделяне на клон Велико Търново в самостоятелно ЕООД
(1989–1997).
Заповед на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за откриване процедура за приватизация на дружеството (2000).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Автомагистрали Хемус“ ЕООД – клон Велико Търново, преобразуването му
в ЕООД, промяна в управлението и актуалното състояние на дружеството
(1993–2000).
Правилници за вътрешния ред (1967, 1972, 1981, 2000).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1970,
1972–1975, 1978–1980) и СС (1988–1989).
Анализ на правното състояние на дружеството (1999).
Юбилеен доклад по случай 25 години от създаване на предприятието
(1985); списък на орденоносците (1979); заповеди за награждаване на първенци в социалистическото съревнование (1980).
„Южен пътен възел – Велико Търново“ – скица и листовка.
Годишни планове (1968–1972, 1978–1980) и отчети (1968–1972) по т руда.
Годишни статистически отчети за: изпълнение плана по труда и капиталното строителство (1965–1968); работата на автомобилния транспорт (1970–
1973, 1982–1985); наличностите, постъпленията и разходите на суровини и
материали (1977–1999); горивно-енергийния баланс (1981–1990); трудовите
злополуки (1991–1999).
Годишни финансови планове (1976–1985); разделителен баланс (1965);
годишни счетоводни отчети (1967–1990, 1992–1999); ревизионни актове
(1990–1991, 1996–1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1968–1975,
1981–1982, 1986–2000); щатни разписания (1965–1991, 1993–1998, 2000).
Протоколи от заседания на ТИС (1965–1973); справки, анализи и обзори
(1976–1980) и годишни статистически отчети (1969, 1971–1972) за изобретателската и рационализаторската дейност; внедрени рационализаторски предложения (1965–1975).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета и годишни събрания на профорганизацията (1965–1991).
Колективни трудови договори (1967–1973, 1975, 1990–1998).
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СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ „МОСТСТРОЙ“ –
РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1318, 2 описа, 54 а.е., 0.31 л.м., 1972–1985 г.
Създадено е през 1971 г. под името Мостово монтажно управление – група
Велико Търново. През 1973 г. прераства в район към ДСО „Пътни строежи“. От
1978 г. е СМУ „Мостстрой“ – район Велико Търново. Предметът на дейност
включва: строителство на мостови съоръжения, стоманено-бетонни конструкции и елементи, временно строителство, монтаж на еластични сгради, помощно-спомагателна дейност. От 1989 г. е поделение на ДФ „Мостстрой“ – София.

Правилник за устройството и дейността (1973).
Годишни планове за строително-монтажните работи (1973–1975) и качествените показатели и труда (1975).
Годишни отчети за изпълнение на строително-монтажните работи (1973,
1976–1985).
Годишни статистически отчети за: изпълнение плана по труда в строителството (1974–1975); строително-монтажните работи, себестойността,
дейността на помощните и спомагателни производства (1975); персонала, неговия състав и движение (1974); работата на автомобилния транспорт (1974–
1975); трудовите злополуки (1973–1975).
Годишни счетоводни отчети (1973–1985).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978); щатни
разписания (1973–1975).
Протокол и доклади на профорганизацията (1983–1985); информации по
изпълнение на производствения план (1982–1985).
Колективни трудови договори (1982–1985); договор за социалистичес
ко съревнование и протоколи от заседания на комисията по съревнованието
(1983–1985).
VІ. 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1260, 5 описа, 275 а.е., 1.55 л.м., 1963–2000 г.
Създадено е на основание Разпореждане № 468 от 27 юни 1963 г. на МС и
Решение № 133 от 13 юли 1963 г. на ИК на ОНС – Велико Търново с предмет на
дейност: поддържане и експлоатация на всички водопроводи и канализации на
територията на окръга. През 1989 г. от него се отделят районите Горна Оряховица, Лясковец и Свищов, като се обособяват в общински фирми. С ПМС от
5 септ. 1991 г. предприятието се преобразува в ЕООД с предмет на дейност:
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водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в
страната и чужбина; експлоатация на водоснабдителни язовири. Дружеството е правоприемник на СП „Водоснабдяване и канализация“ – Велико Търново и
общинските фирми „Роса“ – Горна Оряховица и „Аква – 2000“ – Лясковец. През
1993 г. към него се придава яз. „Йовковци“. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 20 юни 1997 г. е вписано преобразуване на дружеството във „Водос
набдяване и канализация – Царевец“ ООД и е променен предметът на дейност:
проучване, проектиране, изграждане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи. През 1999 г. наименованието на
дружеството се променя на „Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД. С
решение на общо събрание на дружеството от 14 дек. 2000 г. за съдружници са
приети три водни сдружения от Габрово.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: регистрация на ЕООД,
промени в управлението и капитала на дружеството (1991–1994); промени в
наименованието и предмета на дейност, прехвърляне на дружествени дялове
от държавата на общините (1997–2000).
Приемателно-предавателен протокол за предаване на яз. „Йовковци“ от
НЕК АД на дружеството (1993).
Схеми на организационно-производствената и управленската структура
на предприятието (1968, 1979).
Правилници за устройството и дейността (1969, 1971) и вътрешния ред
(1995).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1968–
1972), Стопанския комитет (1977–1982) и СС (1983–1984, 1988–1990).
Протоколи и доклади от годишни отчетни събрания (1973–1980, 1988).
Отчетни доклади за резултатите от стопанската дейност (1971–1975,
1983, 1987) и изпълнението на основните икономически показатели (1976–
1980).
Анализи на основните показатели на водоснабдителните райони (1964–
1965, 1967).
Годишни производствени планове и отчети за изпълнението им (1966,
1970–1988).
Протоколи за приемане на готови за експлоатация обекти (1963–1968).
Годишни планове по труда и ФРЗ (1964–1985) и отчети за изпълнението
им (1971–1975).
Годишни статистически отчети за: изпълнението на основните икономически показатели (1976–1980, 1984–1985); канализацията и водоснабдяването (1978–1979, 1986–1990, 1996–2000); водопотреблението (1994–1999);
основния ремонт (1987–1990); постъпленията и разхода на суровини и материали (1989–1995); капиталните вложения, основните фондове и разходите
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за опазване на околната среда (1986–1990); работата на автомобилния транспорт (1972–1985, 1991–1994); персонала и ФРЗ (1976–1979, 1986–1990); социалното развитие на трудовите колективи (1977–1979, 1986–1989).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1966–1972, 1977) и разпределението на персонала по пол, възраст и
длъжности (1966, 1977, 1986–1990).
Годишни финансови планове (1965–1975, 1979–1980, 1984) и счетоводни отчети (1966–2000).
Социално-квалификационна структура на колектива (1976–1978).
Наредба (1970) и вътрешни правила (1969–1970, 1977, 1980, 1991–1993)
за организация на работната заплата; щатни разписания (1964–1969, 1976–
2000).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1969–1975); внедрени
рационализаторски предложения (1970–1975); отчети за изобретателската и
рационализаторската дейност (1970–1971).
Програми, доклад, анализи и справки за безопасността и охраната на
труда (1983–1985); годишни анализи (1985–1990) и статистически отчети
(1985–1999) за трудовите злополуки.
Колективни трудови договори, анекси и споразумения (1968–1975,
1991–1993, 1996) и отчети за изпълнението им (1972–1975, 1981–1982).
Характеристики за награждаване и списъци на наградени работници и
служители с правителствени награди (1973–1975).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1342, 3 описа, 169 а.е., 1.35 л.м., 1964–1990 г.
Създадено е на основание Разпореждане № 19 от 20 май 1964 г. на МС и
Решение № 141 от 20 юни 1964 г. на ИК на ГОНС – Велико Търново като СП
„Жилищно строителство и благоустройство“ с предмет на дейност: подготовка, възлагане и контрол на кооперативно жилищно строителство, изграждане и
поддържане на градини и паркове и цветопроизводство. От началото на 1969 г.
се преименува на СП „Благоустройствени строежи“, като от предмета на дейност отпада жилищното строителство, а се включват дейности като ниско и
високо строителство, ВиК, топломонтаж и др. Съгласно Разпореждане № 24
от 14 март 1977 г. на МС и Решение № 30 от 29 март 1977 г. на ОНС – Велико
Търново се създава СП „Благоустройство и комунално стопанство“ на базата на
бившето ДСП „Благоустройствени строежи“, комуналната дейност от Комбинат за комунални услуги и Комбинат за услуги – Велико Търново и комуналната
дейност в Килифарево с предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на
държавния жилищен и сграден фонд, поддържане и ремонт на улици, пътища,
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градини, паркове, водопровод и канализация и др. През 1989 г. предприятието се
преобразува в общинска фирма. С Решение № 97 от 28 февр. 1990 г. на ОбНС –
Велико Търново фирмата се разделя на две нови фирми: „Благоустройство“ и
„Комунално стопанство“.

Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет (1967,
1969), СС (1970–1973, 1980–1989), УС (1990) и делегатски събрания на пълномощниците (1984–1988).
Годишни отчетни доклади (1977–1989).
Доклади и информации на директора за производствената дейност
(1964–1968, 1975).
Отчети за изпълнение на основните показатели през VІ-та (1971–1975)
и VІІ-та (1976–1980) петилетки.
Доклади и бюлетини от юбилейни чествания (1979, 1989); албум-колекция от снимки и исторически сведения за предприятието (1965–1980).
Годишни производствени планове (1970–1975); планове по труда (1972–
1975, 1980–1989) и себестойността на продукцията (1974, 1980, 1985–1989).
Годишни отчети за изпълнение на плана по строителството (1968–1969,
1973–1975).
Годишни статистически отчети за: строително-монтажните работи
(1969–1976, 1978–1980, 1982–1989); въвеждане в действие на основните
фондове и капиталните вложения (1971–1973); работата на автотранспорта (1972–1985); разхода на суровини и материали (1973–1975, 1989–1990);
автоматизацията на производството (1985–1990); труда, персонала и ФРЗ
(1965–1975, 1978–1981, 1987–1988); повишаване квалификацията на кадрите
(1982–1990); дейността на помощните стопанства (1970–1974, 1978–1980).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1968–1974, 1978–1979, 1985–1988), състава и разпределението на
персонала по категории, длъжности, пол и др. (1968–1974, 1978–1979, 1984–
1990).
Годишни анализи и справки за строителната механизация и автотранспорта (1970–1975).
Годишни финансови планове (1964–1976, 1979–1980, 1985–1988) и счетоводни отчети (1964–1990).
Разделителни баланси: за преминаване на дейността „строително-монтажни работи“ към СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Стражица (1977); между фирмите „Благоустройство“ и „Комунално стопанство“
(1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1969–1975,
1978–1980); щатни разписания (1967–1975, 1980).
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Внедрени рационализаторски предложения (1967–1971); статистически
отчети за рационализаторската и изобретателската дейност (1975, 1977–
1980).
Протоколи и доклади от годишни събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1976–1989).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1978–1980).
„БЛАГОУСТРОЙСТВО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1735, 1 опис, 21 а.е., 0.10 л.м., 1990–1995 г.
Създадено е с Решение № 97 от 28 февр. 1990 г. на ОбНС – Велико Търново след разделяне на Общинска фирма „Благоустройство и комунално стопанство“ на две нови фирми. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 9 март
1990 г. е регистрирана Общинска фирма „Благоустройство“ – Велико Търново
с предмет на дейност: поддържане и ремонт на улици и улични съоръжения;
топлофикационни, електротехнически и ВиК услуги; ново благоустройствено
строителство. През 1992 г. фирмата се преобразува в ЕООД.

Решения на ОбНС – Велико Търново и Окръжен съд – Велико Търново
за създаване на Общинска фирма „Благоустройство“ и преобразуването ѝ в
ЕООД (1990, 1992).
Разделителен протокол, заповеди и актове по реорганизиране на Общинска фирма „Благоустройство и комунално стопанство“ (1990).
Устройствен правилник (1990).
Протоколи от заседания на УС (1990–1992).
Отчети за дейността на УС (1990) и КС (1990–1992).
Годишни статистически отчети за опазване на атмосферния въздух от
замърсяване (1990–1991) и източниците на емисии (1994–1995).
Баланс към 28 февр. 1990 г.; годишни счетоводни отчети (1990–1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990); щатни
разписания (1991–1995).
Колективен трудов договор (1993) и допълнителни споразумения (1993–
1995).
„КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1687, 1 опис, 19 а.е., 0.09 л.м., 1990–1995 г.
Създадено е като Общинска фирма „Комунално стопанство“ с Решение
№ 97 от 28 февр. 1990 г. на ОбНС – Велико Търново след разделяне на фирма
„Благоустройство и комунално стопанство“ на две нови фирми. Предметът на
дейност включва: поддържане чистотата на улиците, градините и парковете;
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битово сметоизвозване; поддържане и стопанисване на държавния жилищен
фонд, детски и спортни площадки; производство на посадъчен материал. През
1992 г. фирмата се преобразува в ЕООД.

Решения на ОбНС – Велико Търново и Окръжен съд – Велико Търново
за създаване и регистриране на Общинска фирма „Комунално стопанство“ и
преобразуването ѝ в ЕООД (1990, 1992).
Протоколи от заседания на УС (1990–1991) и от общо събрание по организационни въпроси (1990).
Разделителен протокол за разделяне активите и пасивите на Общинска
фирма „Благоустройство и комунално стопанство“ между новообразуваните
фирми „Благоустройство“ и „Комунално стопанство“ (1990).
Баланс (1990); годишни счетоводни отчети (1991–1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1994); щатни
разписания (1990–1995).
ОБЩИНСКА ФИРМА „БЛАГОУСТРОИТЕЛ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1583, 3 описа, 131 а.е., 1.20 л.м., 1976–2003 г.
Създадена е като СП „Благоустройство и комунално стопанство“ на основание Разпореждане № 24 от 14 март 1977 г. на Бюрото на МС и Решение
№ 30 от 23 март 1977 г. на ОНС – Велико Търново на базата на бившето СП
„Благоустройствени строежи“ – Горна Оряховица, комуналната дейност на
Комбинат за комунални услуги – Горна Оряховица, благоустройствената дейност на ОбНС – Горна Оряховица и благоустройствената и комуналната дейност в Долна Оряховица и селата Драганово, Върбица и Поликраище. Предметът на дейност включва: стопанисване и експлоатация на държавния жилищен
и сграден фонд, поддържане и ремонт на улици, пътища, градини, паркове, ВиК,
почистване и озеленяване на населените места и др. През 1989 г. предприятието се преобразува в Общинска фирма „Благоустроител“ с предмет на дейност:
благоустрояване и хигиенизиране на селищата от общината и поддържане на
държавния жилищен фонд. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 30 ян.
1992 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД. С Решение № 943 от
12 дек. 2002 г. на ОбС – Горна Оряховица е открита процедура за приватизация
на дружеството.

Решения на ОбНС – Горна Оряховица и Окръжен съд – Велико Търново
за: създаване на Общинска фирма „Благоустроител“ и преобразуването ѝ в
ЕООД (1989, 1992); промени в управлението и капитала и удостоверение за
актуално състояние (2000–2003).
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Схема на организационно-производствена и управленска структура на
предприятието (1985).
Устройствен правилник (1990).
Протоколи от заседания на СС (1984–1988) и УС (1989–1992).
Отчетни доклади за резултатите от стопанската дейност (1977–1988) и
изпълнение на основните икономически показатели през VІІ и VІІІ петилетка
(1981, 1986).
Производствени и строителни програми (1979–1982, 1985–1988); годишни планове за стопанската дейност (1979–1986), труда и себестойността
на продукцията (1979–1988), социалното развитие на трудовите колективи
(1980–1988).
Годишни статистически отчети на СП „Благоустройствени строежи“ и
СП „Благоустроител“ за: изпълнение на основните икономически показатели
(1976–1981); строителното производство и себестойността на строителномонтажните работи, персонала и ФРЗ (1976–1988); капиталните вложения
и въведените в действие основни фондове, продукцията, услугите и разходите за тях (1977–1988); дейността на помощните и спомагателни производства (1976–1981, 1984–1988); социалното развитие на трудовите колективи
(1980–1988) и др.
Годишни финансови планове (1977–1988) и счетоводни отчети (1977–
2002); одитен доклад (1999–2001).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980, 1987–
1990, 1993, 2002); щатни разписания (1979–1992; 1997–2003).
Годишни анализи за временната нетрудоспособност и заболеваемостта
(1986–1988); отчети за изпълнение на нормативните показатели по охрана на
труда (1979–1987).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията и заседания
на профкомитета (1981–1988).
Колективни трудови договори ( 1982, 1984).
ОБЩИНСКА ФИРМА „ЕЛБЕКС“ – ЕЛЕНА
Ф. 1587, 3 описа, 101 а.е., 0.54 л.м., 1977–2000 г.
Създадена е с Разпореждане № 24 от 14 март 1977 г. на Бюрото на МС като
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ с предмет на дейност: благоустройство, ремонт, модернизация и конструкция на сградния фонд, улици, площади, добив и производство на строителни материали, поддържане чистота на
населените места. Предприятието приема строителната дейност от „Благоустройствени строежи“ – Велико Търново и комуналната дейност от Комбинат
за услуги „Балкан“ – Елена. С Решение № 34 от 27 юни 1989 г. на ОбНС – Елена се
преобразува в Общинска фирма „Елбекс“, а с решение от 2 ноем. 1992 г. на Окръ-
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жен съд – Велико Търново се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД.
През 2000 г. се влива в „Буковец“ ЕООД – Елена.

Решения на ОбНС – Елена и Окръжен съд – Велико Търново за регис
триране на фирмата, преобразуването ѝ в ЕООД и прекратяване дейността
на дружеството чрез вливане в „Буковец“ ЕООД – Елена (1989, 1992–2000).
Правилник за дейността, устройството и управлението на фирмата
(1989) и вътрешния ред на дружеството (1994).
Протоколи от общи събрания (1977, 1980–1981, 1984–1985, 1989–1990)
и заседания на СС (1978–1980, 1983–1985) и УС (1989–1992).
Годишни производствени (1977–1985) и строителни (1978, 1983) прог
рами; годишни планове по труда (1977, 1979–1989) и себестойността на продукцията (1978–1985).
Отчети за социално-икономическото развитие и стопанската дейност
(1976–1985, 1989–1990).
Годишни статистически отчети за нормирането на труда, намаляването на ръчния и тежкия физически труд, повишаването на квалификацията на
кадрите (1986–1988).
Годишни финансови планове (1977–1990) и счетоводни отчети (1977–
1998); баланси и отчети за приходите и разходите (1999–2000); ревизионен
акт (1997–2000).
Разделителни протоколи за предадени дейности, имущество и материали
на предприятието от: СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Велико Търново и Горско стопанство – Елена (1977), ОбНС – Елена (1977–
1979), Комбинат за услуги „Балкан“ – Елена и кметствата в селата Беброво,
Буйновци, Константин и Илаков рът (1978).
Протокол за предаване на ДМА от дружеството на Община Елена (1994).
Щатни разписания (1977–1990, 1993–1998).
Годишни програми (1979–1980) и отчети (1977–1984) по охрана на труда.
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1978–1984) и заседания на профкомитета (1978–1983).
Колективни трудови договори (1978–1985, 1993–1997).
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО“ ЕООД – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1615, 3 описа, 93 а.е., 0.73 л.м., 1976–2007 г.
Създадено е като СП „Благоустройство и комунално стопанство“ на основание Разпореждане № 24 от 14 март 1977 г. на Бюрото на МС на базата на
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бившите СП „Благоустройствени строежи“ и СП „Комунални услуги“ – Лясковец с предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на държавния жилищен
и сграден фонд, поддържане и ремонт на улици, пътища, градини, паркове, ВиК,
почистване и озеленяване на населените места и др. През 1989 г. се преобразува в
Общинска фирма „Благоустройство и комунално стопанство“ с предмет на дейност: благоустрояване и хигиенизиране на селищата от общината и поддържане
на държавния жилищен фонд. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 23
март 1992 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД. През 2006 г.
дейността на дружеството се прекратява и то е обявено в ликвидация, която
приключва през 2008 г.

Решения на ОбНС – Лясковец, Районен съд – Горна Оряховица и Окръжен съд – Велико Търново за създаване на Общинска фирма „Благоустройс
тво и комунално стопанство“ и преобразуването ѝ в ЕООД (1989, 1992), промени в управлението, капитала и предмета на дейност, по финансови искове
и обявяване в ликвидация; актове за общинска собственост и удостоверения
за актуално състояние (1996–2006).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1977, 1989–1990).
Протоколи от заседания на СС (1979–1990) и УС (1990–1992); протоколи и доклади от годишни отчетни събрания (1981–1984, 1987–1989).
Отчетен доклад (1988) и информации (1991–1992) за дейността на предприятието.
Годишни производствени планове (1979–1990); планове по труда и се
бестойността на продукцията (1980–1988).
Статистически отчети за: изпълнение на основните икономически показатели (1985–1989); строителното производство, себестойността на строително-монтажните работи, персонала и ФРЗ (1985–1990); въведените в действие обекти (1992); доставните цени на строителните материали (1991–1993,
1996–1997); социалното развитие на трудовите колективи (1985–1989) и др.
Годишни финансови планове (1977–1990) и счетоводни отчети (1977–
2007); финансов план и счетоводен отчет на Комбинат за услуги – Лясковец
(1976); одитни доклади (1997–2006).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1984–1986,
1989–1990); щатни разписания (1980–1990, 1995, 2000–2003).
Колективни трудови договори ( 1976–1986, 1991).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1580, 4 описа, 145 а.е., 0.84 л.м., 1973–2000 г.
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Създадено е през 1973 г. като клон на ДСП „Благоустройствени строежи“ –
Велико Търново. С Решение № 967 от 20 юли 1976 г. на МС се формира като
самостоятелно СП „Благоустройство и комунално стопанство“ с предмет на
дейност: стопанисване и експлоатация на държавния жилищен и сграден фонд,
поддържане и ремонт на улици, пътища, градини, паркове, ВиК, почистване и
озеленяване на населените места и др. През 1989–1990 г. е съставна част от
Общинска фирма „Росица“ – Павликени, след което се отделя от нея. С Решение
№ 162 от 28 септ. 2000 г. на ОбС – Павликени се преобразува в ЕООД.

Разпореждане № 24 на Бюрото на МС и Решение № 30 на ОНС – Велико
Търново за създаване на стопански предприятия „Благоустройство и комунално стопанство“; определение на Районен съд – Павликени за вписване на
предприятието в кооперативния регистър (1977).
Учредителен акт за създаване на БКС ЕООД – Павликени и решение на
Великотърновския окръжен съд за вписване в търговския регистър (2000).
Наредби за прилагане на бригадната организация на труда (1981) и вът
решната стопанска сметка (1982).
Правилници за организацията и дейността (1996) и вътрешния трудов
ред (1980); кодекс за образцова трудова дисциплина (1976).
Протоколи от общи събрания (1989–1993) и заседания на СС (1978–
1995) и УС (1990–1992).
Доклади и справки от общи събрания за отчитане дейността на предприятието (1973–1985).
Отчети и информации за стопанската дейност (1973–1985).
Годишни производствени планове (1974–1985); планове по труда (1973–
1985) и себестойността на продукцията (1976, 1979–1985).
Годишни статистически отчети за: изпълнение на основните икономически показатели (1973–1983); строителното производство (1978–1981); себестойността на строително-монтажните работи (1975–1985, 1993–1994);
дейността на помощните и спомагателни производства (1973–1986) и поддържане чистотата на населените места (1977–1979, 1985, 1992–1995);
персонала и ФРЗ (1978–1985); доставните цени на строителните материали
(1978–1985, 1990); социалното развитие на трудовите колективи (1977–1979,
1985) и др.
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1976–1980) и разпределението на персонала по длъжност, пол, местоживеене и др. (1977–1979, 1982–1985).
Годишни финансови планове (1974–1985) и счетоводни отчети (1974,
1977–2000).
Разделителен протокол, баланс и приложенията към тях за отделяне на
предприятието от Общинска фирма „Росица“ – Павликени.
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1974–1991,
1994); щатни разписания (1974–2000).
Анализи за изпълнение на мероприятията по техническата безопасност,
противопожарната охрана и общественото осигуряване на трудовите злополуки (1975, 1983).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1983).
Колективни трудови договори и споразумения (1984, 1991–1992, 1994).
ОБЩИНСКА ФИРМА „СТРОИТЕЛСТВО И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1616, 3 описа, 52 а.е., 0.27 л.м., 1977–1995 г.
Създадена е като СП „Благоустройство и комунално стопанство“ на основание Разпореждане № 24 от 14 март 1977 г. на Бюрото на МС и Решение № 30
от 23 март 1977 г. на ОНС – Велико Търново на базата на бившата група „Благоустройствени строежи и комунални услуги“ – Полски Тръмбеш с предмет на
дейност: стопанисване и експлоатация на държавния жилищен и сграден фонд,
поддържане и ремонт на улици, пътища, градини, паркове, ВиК, почистване и
озеленяване на населените места и др. През 1989 г. се преобразува в Общинска
фирма „Строителство и благоустрояване“. С решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 15 март 1994 г. се регистрира преобразуването на фирмата в ЕООД.

Решения на ОбНС – Полски Тръмбеш и Окръжен съд – Велико Търново за създаване на Общинска фирма „Строителство и благоустрояване“ и
преобразуването ѝ в ЕООД (1989, 1994).
Устройствен правилник (1990); правилник за вътрешния ред (1988).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1980–1988), СС (1988–
1989), УС и КС (1990–1991).
Годишни отчетни доклади за резултатите от стопанската дейност (1986–
1995).
Комплексни програми за социално-икономическото развитие и безопасността и хигиената на труда през ІХ петилетка (1986–1990).
Годишни статистически отчети за: производството (1991); постъпленията от продажби (1992, 1994); разходите на горива и енергия (1993–1994);
персонала и ФРЗ (1986–1990); нормирането на труда в строителството
(1981–1989); социалното развитие на трудовите колективи (1982–1990); трудовите злополуки (1977–1986).
Годишни финансови планове (1981–1988) и счетоводни отчети (1978–
1995); годишен баланс (1977).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1977–1986,
1994); щатни разписания (1978–1986, 1991–1995).
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Протоколи от заседания на синдикалната организация (1991–1993).
Колективни трудови договори ( 1991, 1994).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО“ – СВИЩОВ
Ф. 1309, 5 описа, 101 а.е., 0.50 л.м., 1974–2006 г.
Създадено е на 1 ян. 1974 г. като клон на ДСП „Благоустройствени строежи“ – Велико Търново. На основание Разпореждане № 24 от 14 март 1977 г. на
Бюрото на МС и Решение № 30 от 23 март 1977 г. на ОНС – Велико Търново се
слива със СП „Комунални услуги“ – Свищов в СП „Благоустройство и комунално
стопанство“ с предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на държавния жилищен и сграден фонд, поддържане и ремонт на улици, пътища, градини,
паркове, ВиК, почистване и озеленяване на населените места и др. От 1 юни
1989 г. е поделение „Благоустрояване“ към Общинска фирма „Строителство и
благоустрояване“ – Свищов. С решение от 10 дек. 1990 г. на ВОИК – Свищов се
отделя в самостоятелна фирма „Благоустройство и комунално стопанство“,
която през 1991 г. се преобразува в ЕООД, а през 2000 г. – в ЕАД. Приватизирано
е през 2005 г.

Решения на ВОИК – Свищов и решения и удостоверения на Окръжен
съд – Велико Търново за преобразуване на Общинска фирма „Благоустройс
тво и комунално стопанство“ в ЕООД, ЕАД, промени в собствеността, състава на ръководството и актуалното състояние (1991, 1994–2006).
Устави на дружеството (2000, 2001).
Устройствен правилник (1991); правилници за вътрешния трудов ред
(1987, 1989, 1996).
Протоколи от делегатски събрания (1983–1984), заседания на Стопанския комитет (1982–1985), СС (1985–1987, 1991) , УС (1991) и Съвета на
директорите (2000–2005).
Годишни отчетни доклади и анализ на резултатите от стопанската дейност (1979–1981, 1984, 1992).
Бизнесплан (2000–2002); строително-инвестиционна програма (2001).
Годишни производствени програми (1984–1985, 1988); планове по труда
(1977–1985) и себестойността на продукцията (1976, 1978–1985).
Годишни статистически отчети за: производството (1976–1985); себес
тойността на продукцията (1976–1985, 1993); доставните цени на строителните материали (1995–1998); разходите на суровини, материали, горива и
енергия (1995–1999); персонала и ФРЗ (1976–1985).
Годишни финансови планове (1974–1975) и счетоводни отчети (1974–
2004).
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Финансово-икономически анализ с приложения (2000–2001).
Разделителен протокол с Общинска фирма „Строителство и благоустроя
ване“ (1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1977–1990);
щатни разписания (1977–1995, 2000–2003).
Колективни трудови договори и допълнителни споразумения (1993–
1995, 2000).
„СТРАЖАТА – 97“ ЕООД – СТРАЖИЦА
Ф. 1675, 2 описа, 38 а.е., 0.16 л.м., 1979–2001 г.
Създадено е през 1979 г. като СП „Благоустройство и комунално стопанство“. През 1989 г. е преобразувано в Общинска фирма „Производствено-строителна фирма БКС“. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг.
1991 г. е регистрирано „Стражата“ ЕООД, което поема част от активите и
пасивите на общинската фирма. Предметът на дейност включва: производство
на бетонови и варови разтвори, бетонови изделия, кариерни материали и асфалтова смес, строителна и комунална дейност; озеленяване и производство на посадъчен материал, дърводобив и дървообработване. През 1997 г. „Стражата“
ЕООД и „Строител – 96“ – Стражица се сливат в ново дружество – „Стражата – 97“ ЕООД. То съществува до 2001 г., когато се влива в „Тасладжа“ ЕООД –
Стражица.

Устройствен правилник (1989).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново и ОбНС – Стражица за образуване и реорганизация на общинска фирма „Производствено-строителна
фирма БКС“ (1989–1991) и регистриране на „Стражата“ ЕООД (1991).
Протокол от заседание на УС и КС с предложение за реорганизация в
три самостоятелни общински фирми (1991).
Годишни отчети за дейността и финансовото състояние (1996–1998).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1979, 1985–1988);
експлоатацията на автомобилния транспорт (1979, 1985, 1986); намаляване
на ръчния, физически тежкия и непривликателен труд (1985–1988); постъп
ленията от продажби (1992–1994).
Годишни финансово-счетоводни отчети (1979, 1985–1988, 1990–2001).
Разделителни протоколи за: разпределяне активите и пасивите на общинската фирма между новообразуваните дружества „Стражата“ ЕООД,
СИП ЕООД и МАКД ЕООД (1991), образуване на „Стражата – 97“ ЕООД
(1997) и вливането ѝ в „Тасладжа“ ЕООД – Стражица (2001).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1989, 1992–
1994, 1997–1999); щатни разписания (1993–1995, 2001).
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Трудови споразумения (1991, 1992).
Колективни трудови договори (1993, 1994).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖИЛФОНД“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1066, 1 опис, 29 а.е., 0.18 л.м., 1949–1963 г.
Създадено е с решение на ГНС – Велико Търново от 21 окт. 1949 г. на базата
на служба „Държавни имоти“ при съвета с предмет на дейност: стопанисване на недвижими имоти, отчуждени по Закона за едрата градска собственост.
Съществува до 1963 г., когато преминава към СП „Комунални услуги“ – Велико
Търново.

Типов устав (1952).
Протоколна книга от заседания на Дирекционния съвет (1960–1961).
Годишни планове по: експлоатационната дейност (1959–1963), материално-техническото снабдяване (1960–1962) и труда (1953–1963).
Годишни планове и отчети за основния ремонт (1958–1960).
Годишни финансови планове (1949–1951, 1957–1963) и счетоводни отчети (1949–1963).
Щатни разписания (1953–1963).
Протоколи и отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1959–
1963).
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ – ПРЕДПРИЯТИЕ
„КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1538, 1 опис, 46 а.е., 0.18 л.м., 1976–1983 г.
Създадено е през 1976 г. с предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на ведомствения жилищен фонд, столовете за хранене, летния лагер, помощното стопанство и културния дом на СМК – Велико Търново. Преустановява
дейността си през 1990 г.

Отчетни доклади за дейността на предприятието (1976, 1983).
Годишни планове за развитие на помощното стопанство (1981–1983) и
по труда (1977–1983).
Годишни статистически отчети за: използваната и изоставената обработваема земя (1980, 1982–1983); производството в помощното стопанство
(1979–1983); дейността на столовете (1978–1983) и почивния дом (1978,
1980); персонала и ФРЗ (1977–1983); трудовите злополуки (1976–1983).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1976–1981, 1983) и разпределе384
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нието на персонала по категории, длъжности, пол, възраст и др. (1977–1979,
1981).
Годишни счетоводни отчети (1977–1983).
Щатни разписания (1976–1983).
Протоколи и доклади от събрания на профорганизацията и заседания на
профкомитета (1976–1983).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1065, 4 описа, 207 а.е., 1.80 л.м., 1951–1987 г.
Създадено е на 1 март 1951 г. съгласно решение на ГОНС – Велико Търново с предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, поддържане на чистотата, баните, градините и парковете. През 1963 г. към него преминават СП
„Жилфонд“ и СП „Жилищно строителство“ – Велико Търново. През периода
1974–1977 г. е Комбинат за комунални услуги. С решение на СД „Местна промишленост и битови услуги“ – Велико Търново, считано от 30 юни 1977 г., част
от дейностите на предприятието се предават на СП „Комунално стопанство и
благоустройство“ – Велико Търново, а то се трансформира в СП „Всестранни
услуги“ с предмет на дейност: посредничество, строително-ремонтна дейност
и комунално-битови услуги. С Решение № 32 от 3 март 1977 г. на ИК на ОНС –
Велико Търново се преобразува в окръжно предприятие. На основание Заповед
№ 12 от 16 февр. 1987 г. на ОНС – Велико Търново предприятието се ликвидира.
Дейността му се поема от Комбинат за битови услуги „Христо Камбуров“ и
Фабрика „Свежест“ – Велико Търново.

Структурна схема на управление (1978).
Правилници за устройството и дейността (1968) и вътрешния трудов ред
(1978, 1981).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1957–1972) и СС (1969,
1973–1986). Годишни отчетни доклади (1968–1974, 1977–1986).
Юбилейна брошура „25 години комбинат за услуги“ (1976).
Годишни планове по производствено-експлоатационната дейност
(1952–1974), труда и работната заплата (1952–1974, 1981–1986), себестойността на продукцията (1971–1986) и материално-техническото снабдяване
(1956–1974).
Годишни статистически отчети за: изпълнение на основните икономически показатели (1976–1980); дейността на баните и основния ремонт
(1976–1986); себестойността на продукцията, персонала и ФРЗ (1981–1986);
обществения жилищен фонд (1955–1964), наличностите, постъпленията и
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разходите на суровини, материали, горива и енергия (1955–1965, 1972–1974);
работата на автомобилния транспорт (1953–1966, 1983–1986) и др.
Годишни финансови планове (1954–1985) и счетоводни отчети (1952–
1974, 1976–1987); ревизионни актове от финансови ревизии (1951–1963,
1975–1986).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–1986);
щатни разписания (1952–1957, 1967–1987).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията и заседания
на профкомитета (1953–1965, 1967–1970, 1975–1987).
Колективни трудови договори (1971–1974, 1977–1986).
Заповеди на ОНС – Велико Търново за присъждане на предприятието на
преходното червено знаме (1959–1966).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ –
СТРАЖИЦА
Ф. 1251, 1 опис, 46 а.е., 0.30 л.м., 1968–1973 г.
Създадено е на 12 февр. 1968 г. на основание Решение № 6 от 27 ян. 1968 г. на
ИК на ОНС – Велико Търново с предмет на дейност: поддържане на чистотата
и зелените площи, експлоатация на банята, коминочистене, куриери, машинопис, строителна група и бръснаро-фризьорство. През 1974 г. преминава към ДСП
„Благоустройствени строежи“ – Лясковец.

Правилници за устройството и вътрешния ред (1969, 1971, 1973).
Протоколна книга от общи събрания и заседания на Стопанския комитет
(1969–1972). Годишни отчетни доклади (1968–1971).
Годишни: производствени планове и отчети (1969–1973), планове по
труда (1968–1973) и себестойността на продукцията (1971–1973).
Годишни статистически отчети за: труда; столовете и оборудването в
търговската мрежа; качеството на продукцията; остатъците, постъпленията и
разхода на суровини, материали, горива и електроенергия; работата на автомобилния транспорт (1968–1973).
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Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше,
полувисше и средно образование и разпределението на персонала по пол и
възраст (1968–1973).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1968–1973).
Поименни списъци на обектите по капиталното строителство (1969,
1971–1972); протоколи за въвеждане в експлоатация на строителни обекти
(1971–1972).
Вътрешни правила за организация на работната заплата и щатни разписания (1968–1973).
Годишни отчети за временна нетрудоспособност и статистически отчети
за трудовите злополуки (1968–1973).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията и заседания
на профкомитета (1970–1973).
Колективни трудови договори (1971–1973).
СПИСЪ К Н А Н Е А НОТ ИРА НИ Т Е Ф ОНД ОВ Е
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 18, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1942–1950 г.
СТРОИТЕЛЕН КОМИТЕТ ЗА ПОСТРОЙКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ЛИНИЯ ЛЯСКОВЕЦ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 68, 1 опис, 24 а.е., 0.22 л.м., 1945–1951 г.
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1067, 1 опис, 7 а.е., 0.08 л.м., 1959–1963 г.
КОМБИНАТ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ – KЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1044, 1 опис, 13 а.е., 0.30 л.м., 1957–1966 г.
КОМБИНАТ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ – KЛОН СВИЩОВ
Ф. 1308, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1970–1976 г.
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VІІ. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
VІІ. 1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
ЖЕЛЕЗОПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1128, 5 описа, 758 а.е., 8.30 л.м., 1951–1998 г.
До 30 март 1953 г. железопътната мрежа в страната е разделена на шест
железопътни отделения – София, Мездра, Горна Оряховица, Варна, Стара Загора и Пловдив. Със Заповед № 257 от 27 март 1953 г. на МС на базата на двете
железопътни управления – Горна Оряховица и Варна, се създава Железопътно управление – Горна Оряховица с предмет но дейност: осъществяване на нормална
работа на пътническите и товарните превози. С решение от заседание на УС на
НК БДЖ, считано от 1 май 1998 г., дейността на управлението се прекратява, а
поделенията му преминават на пряко подчинение на компанията.

Устав на железниците в НРБ (1979).
Протоколи и материали от събрания на пълномощниците (1987–1993),
заседания на Стопанския комитет (1969–1975, 1979–1993), СС (1979–1993),
Съвета за социално сътрудничество (1994–1998) и НК БДЖ с решения за
прекратяване дейността на Железопътно управление – Горна Оряховица
(1998).
Отчетни доклади за дейността (1976–1978, 1981–1982).
Годишни планове по експлоатацията на жп транспорта (1954–1990), приходите от превоз на товари, работата на локомотивите, ремонтната дейност на
вагонните депа, експлоатационната дейност (1976–1985), труда (1958–1975).
Доклади, отчети, анализи и таблици по превозите, технико-икономичес
ките показатели, допуснатия брак и жалбите (1954–1975), работата на локомотивите и мотрисите, експлоатационната и ремонтната дейност на вагонните депа (1986–1997), изпълнение плана за експлоатацията на жп транспорта
(1991–1993, 1995–1997).
Годишни статистически отчети за превозите (1955–1973), експлоатацията на автомобилния транспорт (1955–1973, 1982–1987, 1989, 1993), персонала и ФРЗ (1976–1985).
Годишни: финансови планове (1961–1973); счетоводни отчети (1954–
1990); баланси и отчети за приходите и разходите (1992, 1994–1997).
Щатни разписания на управлението и поделенията му (1951–1998).
Протоколи от заседания на ТИС (1957–1963, 1968, 1976–1991) и Техническия съвет (1987–1990); рационализаторски предложения (1956–1975);
статистически отчети (1969–1975, 1981–1991), информации и анализи (1981–
1990) за внедрените научно-технически постижения и рационализации.
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Книги и описи за регистриране на катастрофи, аварии и бракове (1956–
1959, 1961–1975); информации и анализи за състоянието на безопасността и
хигиената на труда (1976–1990); статистически отчети за трудовите злополуки (1976–1997).
Колективни трудови договори и споразумения между Фирма БДЖ, Синдикат на железничарите в България и секция „ЖП транспорт“ при Федерация
на труда „Подкрепа“ (1991, 1993, 1996).
ПРЕВОЗЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1672, 1 опис, 23 а.е., 0.09 л.м., 1988–1998 г.
Създаден е с решение на СС на СО „Български държавни железници“ през
1988 г. с предмет на дейност: извършване на превози, подобряване използването
на подвижния състав и качеството на превозите. С решения на УС на НК БДЖ
от април 1998 г. и приемане на нова организационно-управленска структура на
компанията районът се закрива, а дейността му се поема от новообразуваното
Поделение за пътнически превози.

Решение на СС на СО „Български държавни железници“ за създаване на
Превозен район – Горна Оряховица (1988).
Заповед на генералния директор на НК БДЖ за преминаване на Превозен район – Варна към Превозен район – Горна Оряховица (1998).
Правилник за вътрешния ред (1989).
Протоколи от заседания на Съвета за социално сътрудничество (1996–
1998) и на УС на НК БДЖ с решения за прекратяване дейността на района
(1998).
Планове по труда и експлоатационната дейност (1989–1996); отчети за
експлоатационните разходи и себестойността (1989–1997); статистически
отчети за трудовите злополуки (1989–1991, 1993–1997).
Годишни счетоводни отчети (1989–1997); баланс и отчет за приходите и
разходите към 30 апр. 1998 г.
Щатни разписания (1989–1997).
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1741, 1 опис, 12 а.е., 0.03 л.м., 1998–2002 г.
Създадено е като структурна единица на НК БДЖ на основание протоколи
от заседания на УС на компанията №№ 21, 22 и 23 от април 1998 г. и заповед
на генералния директор от 22 май 1998 г. с предмет на дейност: извършване на
пътнически превози по БДЖ. От 1 ян. 2002 г. се обединява с Поделение за товар-
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ни превози – Горна Оряховица в Поделение за превозна дейност. От 1 ян. 2004 г.
възстановява самостоятелната си дейност.

Решения от заседания на УС на НК БДЖ за създаване на Поделение за
пътнически превози – Горна Оряховица и на Съвета на директорите на БДЖ
ЕАД за утвърждаване на нова организационна структура в поделенията на
БДЖ (1998, 2002).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1998–2001).
Годишни баланси и отчети за приходите и разходите (1998–1999); годишни счетоводни отчети (2000–2001); одитен доклад от финансова ревизия
(2000–2001).
Разделителни баланси между: Поделение за пътнически превози – Горна
Оряховица и Поделение за превозна дейност – Варна; Поделение за превозна
дейност – Горна Оряховица и НК „Железопътна инфраструктура“ (2002).
Щатни разписания (1998–2001).
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН РАЙОН ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 573, 6 описа, 156 а.е., 1.21 л.м., 1960–1998 г.
Създаден е от 1 апр. 1964 г. на базата на част от дейността на Товарна
гара – Горна Оряховица с основни функции: експлоатация на гаровото стопанство и товаро-разтоварната дейност в района на гарите на Великотърновски
окръг. От 1977 до 1988 г. е Секция по експлоатационна и товаро-разтоварна дейност, след което става Железопътен район. От 1 ян. 1980 г. към секцията преминава и спедиционната дейност на Окръжно управление „Трансспед“ – Горна
Оряховица. С решения от заседания на УС на НК БДЖ от март и април 1998 г. се
въвежда нова организационно-управленска структура на компанията и районът
се закрива.

Правилник за вътрешния ред (1982).
Протоколи от заседания на СС (1990), УС на НК БДЖ с решения за
прекратяване дейността на Железопътен район – Горна Оряховица (1998) и
Съвета за социално сътрудничество (1993–1997).
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1979–1990); доклади и
оценки на ръководството по стопански въпроси (1978–1985).
Годишни планове и отчети за дейността на Товарна гара (1960–1963) и
Железопътен район (1964–1965, 1978–1990).
Годишни програми по строително-ремонтните дейности (1978–1979);
титулни списъци на основните средства и обектите по капиталните ремонти
(1981–1985).
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Отчетни таблици за изпълнение на плана по труда за експлоатационната
дейност (1981–1997); отчети за експлоатационните разходи, себестойността
и реализираните приходи от всички дейности на района (1991–1997).
Годишни счетоводни отчети на Товарна гара (1961–1962) и Железопътен район (1964–1997); протокол и разделителен баланс с Окръжно управление „Трансспед“ – Горна Оряховица (1980).
Щатни разписания (1968–1993, 1995–1997).
Внедрени рационализаторски предложения (1977–1985).
Програма, ревизионни протоколи, доклади и статистически отчети по
охрана на труда (1977–1990).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1978–1990).
Колективни трудови договори (1986–1989).
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1742, 1 опис, 12 а.е., 0.05 л.м., 1998–2002 г.
Създадено е като структурна единица на НК БДЖ на основание протоколи
от заседания на УС на компанията №№ 21, 22 и 23 от април 1998 г. с предмет на
дейност: извършване на товарни превози по БДЖ. От 1 ян. 2002 г. се обединява
с Поделение за пътнически превози – Горна Оряховица в Поделение за превозна
дейност. От 1 ян. 2004 г. възстановява самостоятелната си дейност.

Решения от заседания на УС на НК БДЖ за създаване на Поделение за
товарни превози – Горна Оряховица и Съвета на директорите на БДЖ ЕАД
за утвърждаване на нова организационно-управленска структура в поделенията на БДЖ (1998, 2002).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1998–2001).
Баланси, отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за
работна заплата (1998–2000); годишен счетоводен отчет (2001).
Встъпителен баланс на Поделение за превозна дейност – Горна Оряховица (2001); одитен доклад от извършен финансов одит (2000–2002).
Разделителен баланс на Поделение за товарни превози с НК „Железопътна инфраструктура“ и БДЖ ЕАД (2002).
Щатни разписания (1998–2001).
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА –
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
Ф. 1591, 2 описа, 226 а.е., 1.18 л.м., 1970–1994 г.
Строителството на гарата започва през 1954 г. и завършва в края на 1958 г.
Основното предназначение е да обработва транзитния вагонопоток по направ-
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ленията Плевен, Стара Загора, Каспичан и Русе и местния вагонопоток за гара
Горна Оряховица. Със заповед на ДФ БДЖ от 28 юни 1994 г. гарата преминава
към Железопътен район – Горна Оряховица.

Правилници за вътрешния ред (1970–1979, 1990).
Протоколи от заседания на Комисията за присъждане на квалификационна степен (1990–1991).
Отчетни доклади за дейността (1972–1985); доклади от юбилейни чествания (1968–1983).
Годишни планове за обема на работа и технико-икономическите показатели (1974–1993), експлоатационните разходи (1974–1993) и труда (1974–
1990, 1992); инженерни проекти (1979–1985).
Годишни отчети и анализи за експлоатационните разходи и себестойността (1975–1990).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1974–1992), експлоатационните разходи, себестойността (1986–1990, 1992–1993) и сключените
договори (1986–1990).
Годишни счетоводни отчети (1974–1991); обединителен счетоводен баланс на ЖП гара – разпределителна и ЖП район – Горна Оряховица (1994).
Щатни разписания (1974–1992).
Протоколи от заседания на ТИС (1978–1980); тематични планове, справки и отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1980–1985);
внедрени рационализаторски предложения (1978–1985); анализи на автоматизираната система за управление (1985–1986, 1991).
Анализи, сравнителни таблици и справки по охраната на труда, техничес
ката безопасност и противопожарната охрана (1975–1985); доклади от разследването на тежки трудови злополуки (1976–1986); статистически отчети
за трудовите злополуки (1974–1985).
Ревизионни актове от извършени технически ревизии, протоколи от
проверки по зимната подготовка, графика за движение на товарните влакове,
безопасността и хигиената на труда (1978–1984).
Протоколи от заседания на профкомитета (1975–1986); доклади от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1974–1986).
Колективни трудови договори (1974–1978, 1982–1986, 1991).
ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПО ПОДДЪРЖАНЕ
НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1285, 6 описа, 397 а.е., 2.35 л.м., 1954–2001 г.
Води началото си от 1934 г., когато след промени в Главната дирекция на
БДЖ се създава Районна инспекция в Горна Оряховица с изградени районни сек-
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ции. Железопътната секция по поддържането е звено на Железопътно управление – Горна Оряховица и СО „Български държавни железници“ с предмет на дейност: поддържане на железния път и съоръженията към него в пълна техническа
изправност, ремонт и строителство. През 2002 г. се преименува на Предприятие
за експлоатация и поддържане на железопътна инфраструктура. С решение на
УС на НК „Железопътна инфраструктура“ от 13 дек. 2006 г. се именува Железопътна секция – Горна Оряховица.

Правилници за устройството (1966, 1989) и вътрешния ред (1967, 1981).
Протоколи от конференции (1972–1975) и заседания на Съвета за социално сътрудничество (1993–1998).
Годишни доклади за дейността (1962, 1966, 1979–1980, 1983–1990).
Годишни планове (1962–1995) и отчети за експлоатационните разходи,
себестойността и труда (1955–1985, 1988–1999); титулен списък на обектите
за ремонт (1964–1975, 1999); протоколи за приемане на готови за експлоатация обекти (1965–1967).
Списък на гарите с километричното им положение по жп линиите (1972);
сведения за дължината на участъците (1959–1961); справка за коловозите в
гарите и спирките с данни за типа и дължината на релсите (1968).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на автомобилния
транспорт (1961, 1963–1969, 1971, 1974–1975), експлоатационните разходи
и себестойността (1962–1968, 1970–1975), труда (1964–1975), заетите лица и
ФРЗ (1976–1985, 1991–1995, 1998–2000).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1954) и разпределението на персонала по пол, длъжност и местоживеене (1980).
Годишни: счетоводни отчети (1963, 1965–1990, 2000), баланси (1992,
1994–1995) и отчети за приходите и разходите (1992, 1994–1995, 1997–1999);
ревизионни актове от финансови ревизии (1990–2001).
Щатни разписания (1962–2000).
Протоколи от заседания на ТИС (1976–1994); внедрени рационализаторски предложения (1964, 1967–1975, 1978–1992); протоколи за одобрени
рационализаторски предложения (1961–1975) и награждаване на изявени рационализатори (1964–1965, 1967–1969, 1972–1975); годишни статистически
отчети за изобретения, рационализации и икономически ефективни предложения (1961–1969, 1971–1985, 1989–1990).
Анализи, справки и сравнителни таблици по безопасността и охраната
на труда (1976–1985); статистически отчети за трудовите злополуки (1979–
1980, 1994–1995).
Протоколи от събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1981–1986).
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Преписка по учредяването и дейността на КТ „Подкрепа“ (1994–1997).
Колективни трудови договори (1970, 1972, 1974–1980, 1983–1986, 1995,
1999).
ТРЕТА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА СЕКЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1142, 7 описа, 305 а.е., 2.95 л.м., 1951–2004 г.
Създадена е през 1942 г. като Трети телеграфен район. През 1945 г. към него
преминава службата по електрозахранването и той получава името Трета електротехническа секция. Основната дейност на секцията е: поддръжка на всички
съоръжения на осигурителни инсталации, електрозахранване, АТЦ и радио по жп
линиите. От 1 ян. 2004 г. се слива с Енергосекция – Горна Оряховица в Предприятие за сигнализация, телекомуникации и енергетика. В началото на 2007 г. възоб
новява самостоятелната си дейност под наименование Секция „Сигнализация и
телекомуникации“.

Правилник за вътрешния ред (2001).
Протоколи от заседания на СС (1987–1990) и Съвета за социално сът
рудничество (1993–1995).
Отчетни доклади и информации за дейността (1969–1976, 1979–1990).
Годишни планове (1969–1999) и отчети (1977–1999); годишни статистически отчети за експлоатационните разходи, себестойността и труда (1969–
1975), персонала и ФРЗ (1969–1985).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование и за разпределението на персонала
по категории, длъжности, пол и местоживеене (1976–1983).
Годишни: счетоводни отчети (1960–1990, 1996–2003), баланси и отчети
за приходите и разходите (1991–1995).
Протокол за предаване и приемане на активите и пасивите от Електротехническа секция на Предприятие за сигнализация, телекомуникации и
енергетика – Горна Оряховица (2004).
Щатни разписания (1960–1967, 1970–1975, 1977–1985, 1991–2003).
Протоколи от заседания на ТИС (1965–1975, 1981–1983); рационализаторски предложения (1965–1979) и дневници за регистрирането им (1951–
1974); годишни статистически отчети за изобретения и рационализации
(1975–1987).
Анализ-информации за условията на труд, производствения травматизъм и дейността по охраната на труда (1991–1995, 1999–2003); статистичес
ки отчети за трудовите злополуки (1981–2000).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции и годишни
събрания на профорганизацията (1971–1990).
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ЕНЕРГОСЕКЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1367, 6 описа, 163 а.е., 1.13 л.м., 1962–2004 г.
Създадена е със заповед на Министерство на транспорта и съобщенията от
1 юли 1965 г. на база на отделите „Електрификация“ към електротехническите
секции с предмет на дейност: поддържане на тяговите подстанции и елeктроконтактната мрежа, извършване на текущи ремонти и профилактика на съоръженията, отстраняване на аварии. От 1 ян. 2004 г. се слива с Електротехничес
ка секция – Горна Оряховица в Предприятие за сигнализация, телекомуникации и
енергетика. В началото на 2007 г. възобновява самостоятелната си дейност под
наименование Енергосекция.

Правилници за вътрешния ред (1981, 1989, 1996, 2002).
Протоколи и материали от общи събрания (1981–1985), заседания на СС
(1989–1992) и Съвета за социално сътрудничество (1993–1998).
Отчетни доклади за дейността (1962–1985, 1989–1990); доклад „20 г.
електрификация на БДЖ в района на ЖП управление – Горна Оряховица“
(1983).
Годишни планове за експлоатационните разходи (1972–1990) и по труда
(1970–1977, 1981–1984).
Годишни отчети за изпълнение плана за експлоатационните разходи и
себестойността (1968–1980, 1986–1995) и по труда (1970–1975, 1981, 1983,
1991–1995); титулни списъци на обектите по капиталните ремонти (1986–
1989).
Годишни статистически отчети по труда (1970–1975, 1998–2003), персонала и ФРЗ (1970–1985, 1991–2001, 2003).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории, пол и местоживеене (1972–1980) и за броя на специалистите с вис
ше, полувисше и средно специално образование (1971–1974, 1976–1980).
Годишни счетоводни отчети (1978–1997, 1999–2003); годишен отчет за
приходите и разходите, оборотна ведомост и месечни баланси (1998).
Протокол за предаване и приемане на активите и пасивите от Енергосекция на Предприятие за сигнализация, телекомуникация и енергетика – Горна
Оряховица (2004); ревизионен акт (1998).
Щатни разписания (1965–1968, 1970–2003).
Анализи за състоянието на безопасността и хигиената на труда (1982–
1990); статистически отчети за трудовите злополуки (1965–1980, 1986–1990,
1994–1995).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1978–1985).
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ЛОКОМОТИВНО ДЕПО – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1136, 7 описа, 493 а.е., 4.14 л.м., 1951–2002 г.
Създадено е през 1901 г. През 1909 г. е построен цех за ремонт на парни локомотиви. През 1960–1964 г. се изграждат халета за ремонт и поддръжка на електрически и дизелови автомобили. Основната дейност на депото е експлоатация
и ремонт на парни, дизелови и електрически локомотиви. Съгласно разпореждане
на МС от 2001 г. е извършено обединение на Локомотивно депо и Вагонен район –
Горна Оряховица в Железопътна тракция – Горна Оряховица като поделение на
БДЖ ЕАД.

Правилници за вътрешния ред (1974, 1989).
Протоколи от събрания на пълномощниците (1984–1989), заседания на
СС (1978–1992) и Съвета за социално сътрудничество (1993–1995).
Решение на Съвета на директорите на БДЖ ЕАД и заповед на изпълнителния директор на дружеството за утвърждаване на организационно-управ
ленска структура на поделенията (2002).
Годишни отчетни доклади (1980–1988).
Годишни планове (1956–1975, 1977–1979, 1981–2001) и отчети по труда, експлоатационната и ремонтната дейност, експлоатационните разходи
(1956–1979, 1981–2001).
Годишни статистически отчети за експлоатационната и ремонтната дейност на електрическите мотриси (1971, 1973–1975), наличността, състоянието, работата и ремонта на локомотивите по видове тяги (1970–1973), персонала и ФРЗ (1977–1995).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, пол, длъжност и местоживеене (1970–1975).
Годишни счетоводни отчети (1952–1995); годишни баланси и отчети за
приходите и разходите (1996–2001); ревизионни актове (1988, 1990, 2000–
2001).
Щатни разписания (1951–1953, 1956, 1961–2001).
Протоколи от заседания на ТИС (1962–1990); рационализаторски предложения (1963–1975, 1985–1991); анализи и отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1984–1985, 1988–1990); годишни статистически
отчети за изобретения и рационализации (1977–1978, 1981–1991); заповеди
за награждаване за активна рационализаторска дейност (1962–1975).
Годишни анализи за състоянието на безопасността и хигиената на труда (1986–2001); статистически отчети за трудовите злополуки (1986–1989,
1991–2000).
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Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на заводската профорганизация (1973–1981, 1986–1990) и заседания на профкомитета
(1981–1990).
ВАГОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1141, 7 описа, 241 а.е., 1.76 л.м., 1951–2002 г.
Създаден е през 1949 г. като Областна вагонна служба. От март 1953 г. се
преименува на Вагонен участък, а от 1967 г. е Вагонен район. В края на 1976 г.
се преименува на Вагонно депо. От 1989 г. отново е Вагонен район. Основната
дейност е ремонт, технически преглед, почистване и дезинфекция на товарни и
пътнически вагони. Съгласно разпореждане на МС от 2001 г. е извършено обединение на Вагонен район и Локомотивно депо – Горна Оряховица в Железопътна
тракция – Горна Оряховица като поделение на БДЖ ЕАД.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1969), ремонта на товарни и пътнически вагони (1965–1970).
Протоколи от заседания на Съвета за социално сътрудничество (1994);
решение на Съвета на директорите на БДЖ ЕАД и заповед на изпълнителния
директор на дружеството за утвърждаване на организационно-управленска
структура на поделенията (2002).
Годишни отчетни доклади (1981–1990).
Годишни производствени планове (1961–1975); планове за експлоатационната и ремонтната дейност (1961–1977, 1987–1990), производствената дейност на пропарочно-дезинфекционните станции (1976–1979), труда
за експлоатационната дейност (1976–1980, 1987–1990), персонала и ФРЗ
(1951–1975, 1981–1985).
Годишни статистически отчети за дейността (1968–2001).
Годишни счетоводни отчети (1954–1995); баланси и отчети за приходите
и разходите (1996–2001); одитен доклад от финансов одит (2001).
Щатни разписания (1976–2001).
Протоколи от заседания на ТИС (1971–1975, 1977–1980); предложения,
обяснителни записки и отчети за рационализаторската дейност (1962–1975);
рационализаторски предложения (1977–1980); годишни статистически отчети за изобретателската и рационализаторската дейност (1962–1975).
Програми за безопасността, хигиената на труда и противопожарната
охрана (1981–1985); годишни статистически отчети за трудовите злополуки
(1985–2000) и анализи за безопасността на труда (1985–1999, 2001).
Протокол и отчетен доклад от конференция на профорганизацията
(1976); протоколи и материали от заседания на профкомитета (1979).
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СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА СЕКЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1355, 5 описа, 227 а.е., 1.17 л.м., 1971–1997 г.
Създадена е със заповед на ДСО БДЖ от 1970 г. като Железопътна ремонтна секция с предмет на дейност: поддържане и текущ ремонт на производствените и комунално-битовите сгради и съоръжения към тях, капитално строителство и капитален ремонт на територията на Железопътно управление – Горна
Оряховица. От 1 апр. 1977 г. се преименува на Строително-ремонтна секция. С
решение на УС на НК БДЖ от 1996 г. и заповед на началника на Железопътно
управление – Горна Оряховица от 1997 г. секцията се закрива.

Устройствен правилник (1989).
Заповед на началника на Железопътно управление – Горна Оряховица за
закриване на секцията и ЖП район – Габрово (1997).
Протоколи от заседания на СС (1986–1992) и Съвета за социално сът
рудничество (1993–1996).
Отчетни доклади за дейността на секцията (1972, 1977–1980, 1986–1987,
1989–1990) и строително-ремонтните участъци (1981–1984).
Годишни планове по труда (1971–1996) и експлоатационните разходи
(1976–1990); титулни списъци на обектите по капиталните ремонти (1992–
1994, 1996).
Годишни статистически отчети по труда (1971–1985, 1991–1996), персонала и ФРЗ (1971–1973, 1975, 1981–1996), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1982–1985).
Годишни счетоводни отчети (1971–1985, 1989–1996).
Разделителни баланси на ЖП райони и секции – Горна Оряховица, Плевен, Русе и Шумен (1997).
Щатни разписания (1975, 1980–1996).
Рационализаторски предложения (1973–1981, 1983–1984); анализи, отчети и справки за изобретателската и рационализаторската дейност (1982–1985).
Анализи (1976–1985), справки и сравнителни таблици (1978–1985) по
безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана; статистичес
ки отчети за трудовите злополуки (1975–1985, 1992–1996).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1979–1987)
и заседания на профкомитета (1981–1986).
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VІІ. 2. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
АВТОСТОПАНСТВО „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1377, 4 описа, 144 а.е., 0.86 л.м., 1962–1999 г.
Създадено е през 1960 г. като Държавно автомобилно предприятие – клон
Велико Търново с предмет на дейност: превоз на пътници с автобуси и леки таксиметрови автомобили, превоз на товари на граждани и предприятия с товарни
таксита, отдаване на автомобили под наем и сервизно обслужване на собствени
превозни средства. От 1 ян. 1976 г. се именува Автостопанство „Пътнически
превози“. С решения на Окръжен съд – Велико Търново от 3 авг. 1991 г. се преобразува в ДФ „Пътнически превози – Велико Търново“, а от 18 ноем. 1991 г. в
ЕООД. През 1999 г. е сключен договор за приватизационна продажба на 80 % от
капитала на дружеството между Министерство на транспорта и „Пътнически
превози – 99“ АД – Велико Търново.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ
„Пътнически превози“ и преобразуването ѝ в ЕООД (1991) и регистриране
на „Пътнически превози – 99“ АД – Велико Търново (1999).
Договор между министъра на транспорта и „Пътнически превози – 99“
АД – Велико Търново за приватизационна продажба на дружествени дялове
от „Пътнически превози“ ЕООД (1999).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1980, 1988).
Протоколи и материали от конференции на пълномощниците (1986–
1989) и делегатски събрания (1987–1989).
Анализ на правното състояние на дружеството (1999).
Годишни отчетни доклади (1962–1968, 1970, 1976–1984).
Годишни планове по труда, експлоатацията на автобусите, пътническите
и товарните таксиметрови автомобили, експлоатационните разходи и себес
тойността, обема на работата в приходи по дейността (1962–1990); инженерен проект (1978–1986).
Годишни статистически отчети за общия пробег на автобусите (1986–
1989), персонала и ФРЗ (1970–1991), експлоатацията на автобусите (1970–
1989, 1991–1998), тролейбусите (1991–1998), пътническите и товарните таксиметрови автомобили (1970–1998), приходите от автомобилния транспорт
(1986–1989, 1991), трудовите злополуки (1970–1975, 1983–1990, 1993–1998).
Годишни счетоводни отчети (1976–1994); годишни баланси, отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за работна заплата (1995–1998).
Предавателни протоколи и описи за прехвърляне на основни средства,
авточасти, материали на склад, работно и специално облекло и архива на Ав399
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тостопанство „Тролейбусни превози“ на Автостопанство „Пътнически превози“ (1990–1991).
Разделителни протоколи за разпределяне на активите, пасивите и социалната база на ДФ „Царевец“ – Велико Търново (1991–1992).
Щатни разписания (1975–1987, 1989–1990, 1992–1998).
Протоколи и материали от отчетни конференции на профорганизацията
(1973–1985) и заседания на профкомитета (1986–1989); доклад и информации за дейността на профорганизацията (1962–1965).
Колективни трудови договори (1973–1985, 1992–1998).
АВТОСТОПАНСТВО „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1356, 4 описа, 137 а.е., 0.91 л.м., 1971–1997 г.
Създадено е в началото на 1971 г. като поделение на ДАТ – клон Велико Търново с предмет на дейност: превоз на товари. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от юни 1991 г. е регистрирана ДФ „Транспорт – гарант“ с предмет
на дейност: автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение, вът
решна и външна търговия, продажба на петролни продукти. През 1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД, а през ноември 1995 г. – в ЕАД. Приватизира се през
1997 г.

Протоколи и материали от заседания на СС (1976–1977, 1982–1990) и
Съвета на директорите (1995–1997).
Анализ на правното състояние на дружеството (1996).
Годишни отчетни доклади (1971–1985); доклади, информации, справки и
анализи за производствената дейност (1979–1988); критичен анализ за състоянието и перспективите на собствеността (1987).
Летописни бележки за историята на предприятието (1982–1983).
Годишни производствени планове (1972, 1986–1990); планове за експлоатацията (1974–1990), труда (1974–1975, 1978–1980, 1984, 1986–1990) и
себестойността (1974–1975, 1979, 1983–1985, 1987–1990); инженерни проекти (1979–1985).
Годишни статистически отчети за: експлоатацията на товарните и бордовите автомобили и самосвали (1971–1990, 1993–1994), товаро-разтоварната дейност (1971–1990), експлоатацията на автомобилния транспорт (1982–
1990), превозите в мeждународното съобщение (1993–1994), персонала и
ФРЗ (1982–1990), трудовите злополуки (1971–1975, 1986–1995).
Годишни финансови планове (1971–1983, 1986, 1988–1989) и счетоводни отчети (1971–1995); ревизионни актове (1979–1990, 1993–1996).
Щатни разписания (1971–1985, 1987–1996).
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Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1976–1986, 1989) и заседания на профкомитета (1989–1990).
Колективни трудови договори (1972–1983, 1986, 1993).
АВТОКОМБИНАТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1373, 4 описа, 148 а.е., 1.29 л.м., 1969–1991 г.
Създаден е на основание Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация на базата на ОП „Автотранспред“ – Горна Оряховица и ДАП „Пътнически автотранспорт“ – Велико Търново като ДАТ – клон
Велико Търново с предмет на дейност: превоз на пътници и товари. Към клона
са включени като поделения всички автостопанства на територията на Великотърновски окръг. От 1973 г. е ДАП – клон Велико Търново, а от 1977 г. се преименува на Автокомбинат – Велико Търново. С Решение № 50 от 30 март 1989 г.
на МС на базата на дейността на комбината се регистрира ДФ „Царевец“. На
основание Заповед № 30 от 10 юни 1991 г. на министъра на транспорта фирмата прекратява дейността си като юридическо лице и активите и пасивите ѝ се
поемат от държавните фирми: „Икар-сервиз“, „Пътнически превози“, „СтартУЦ“ и „Транспорт – гарант“ – Велико Търново; „Автотранспорт – Полски Тръмбеш“ – Полски Тръмбеш и „Павтранс“ – Павликени.

Правилници за устройството и вътрешния ред (1971–1972, 1978, 1981,
1990).
Структурни схеми на управление (1976, 1979–1981, 1985).
Протоколи и материали от учредително събрание на пълномощниците
(1989) и заседания на СС (1973–1975, 1980–1989) и УС (1989–1991).
Доклади, докладни записки и информации за производствената дейност
(1971–1973, 1975, 1978–1983); доклад по случай 30 години от създаването на
автомобилния транспорт във Великотърновски окръг (1983).
Годишни планове по експлоатацията на товарните автомобили, пътническия и товарния таксиметров превоз (1971, 1975, 1986–1990), товаро-раз
товарната дейност (1979–1980, 1982–1984), труда (1970–1971, 1975, 1979–
1984, 1987–1989) и себестойността (1970–1975).
Статистически отчети за експлоатацията на товарните автомобили,
автобусите, таксиметровите автомобили, товаро-разтоварните механични
средства (1970–1984, 1989–1991), самосвалите (1976–1984) и бордовите автомобили (1980–1984), експлоатационната дейност в автомобилния транспорт (1976–1981, 1986–1991), персонала и ФРЗ (1969–1975, 1980–1982,
1986–1989), изобретателската и рационализаторската дейност (1973–1979) и
трудовите злополуки (1971–1975).
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Годишни счетоводни отчети на Автокомбината (1971–1990) и на смесените автостопанства в Стражица (1985–1989) и Елена (1985–1988).
Щатни разписания (1973, 1975, 1981–1983, 1985–1990).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1974–1976), заседания на профкомитета (1981–1984, 1987–1991) и на
комисията по социалистическо съревнование (1986–1988).
„ЦАРЕВЕЦ – АВТО“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1676, 1 опис, 25 а.е., 0.08 л.м., 1991–1998 г.
Регистрирано е с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1991 г. като
„Царевец – 91“ ООД с предмет на дейност: автомобилни превози в страната и
чужбина, спедиторска и посредническа дейност, туристически услуги и хотелиерство, търговия с резервни части и гуми за моторни превозни средства. Приватизирано е през 1998 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново и заповеди на Министерство на транспорта за регистриране и преобразуване на дружеството и вливане на „Икар сервиз“ ЕООД – Велико Търново в него (1991–1998).
Протоколи от общи събрания (1991–1992) и заседания на съдружниците
(1991–1993).
Дружествен договор на „Царевец – 91“ ООД (1991); анализ на правното
състояние на дружеството (1996); договор за покупко-продажба на дружествени дялове от „Царевец – авто“ ЕООД (1998).
Бизнеспрограма за финансовото оздравяване на дружеството (1995–
1997).
Годишни статистически отчети за наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия и вторични суровини (1996–
1997), трудовите злополуки (1994–1997).
Разделителен протокол между автотранспортни фирми от региона за
разпределение на социалната база, собственост на бившия Автокомбинат –
Велико Търново (1992).
Баланси, отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата
за работна заплата, приходите и разходите на транспортните предприятия
(1992–1998); ревизионни актове (1993–1998).
Щатни разписания (1991–1998).
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АВТОСТОПАНСТВО „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1357, 3 описа, 112 а.е., 0.70 л.м., 1969–1990 г.
Създадено е през 1969 г. с Разпореждане № 128 на МС като ДАП „Пътнически автотранспорт“ – клон Горна Оряховица с предмет на дейност: превоз
на пътници с автобуси и леки таксиметрови автомобили, превоз на товари на
граждани и предприятия с товарни таксита, отдаване на автомобили под наем
и сервизно обслужване на собствени превозни средства. Съгласно Разпореждане
№ 590 на Комитета за стопанска координация и Заповед № ХІІ-200 на ДСО „Автотранспорт“ от 6 ян. 1971 г. се създава Автостопанство „Пътнически превози“ – Горна Оряховица като поделение на ДАТ – клон Велико Търново. През 1989 г.
преминава като поделение към ДФ „Янтра – транспорт“ – Горна Оряховица.

Протоколи от заседания на СС (1980–1990).
Годишни доклади за стопанската дейност (1974, 1981–1985).
Годишни планове за експлоатацията на автомобилите (1969–1975), автобусите и пътническите ремаркета, пътническия и товарния таксиметров
превоз, обема на работа и приходи по дейности (1976–1979, 1981–1990),
труда (1969–1981, 1984–1990), себестойността (1970–1985), техническото
обслужване и експлоатационен ремонт (1986–1990), пробега на автобусите
(1986–1987).
Годишни отчети за приходите от автомобилния транспорт и пробега на
автобусите (1986–1990).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на автобусите (1969–
1985, 1989–1990), таксиметровите автомобили (1970–1985), труда в автомобилния транспорт (1969–1975), приходите от автомобилния транспорт
(1978–1985), персонала и ФРЗ (1974, 1976, 1978–1985, 1987–1990), трудовите злополуки (1971–1975).
Годишни финансови планове (1977–1981) и счетоводни отчети (1969–
1990). Разделителни баланси за предаване на активи и пасиви от Автостопанство „Пътнически превози“ на Автостопанство „Товарни превози“ – Горна
Оряховица (1970) и Автобази – Полски Тръмбеш и Стражица (1971).
Щатни разписания (1976, 1978–1981, 1983–1989).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1981–1986) и заседания на профкомитета (1987, 1989–1990).
Колективни трудови договори (1977–1981, 1990).
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АВТОСТОПАНСТВО „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1372, 3 описа, 103 а.е., 1.04 л.м., 1964–1991 г.
Създадено е през 1964 г. като ДП „Транспред“ – клон Горна Оряховица с
предмет на дейност превоз на товари и товаро-разтоварна дейност. От 1 апр.
1969 г. се слива с ДАП – дирекция Горна Оряховица в ОП „Автотранспред“. Съг
ласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация и Заповед № ХІІ-200 от 6 ян. 1971 г. на ДСО „Автотранспорт“ се създава
Автостопанство „Товарни превози“ – Горна Оряховица като поделение на ДАТ –
клон Велико Търново. През 1989 г. преминава като поделение към ДФ „Янтра –
транспорт“ – Горна Оряховица.

Протоколи от събрания на пълномощниците (1986–1991), заседания на
Стопанския комитет (1973–1974, 1976), СС (1982–1990) и проведени оперативни заседания (1986–1991).
Доклади, отчети и информации във връзка с производствената (1969–
1978, 1981–1982, 1984) и стопанската (1964, 1977, 1983–1985, 1990) дейност.
Годишни планове по експлоатацията на автомобилите (1974, 1981–1985),
труда и себестойността (1974, 1981–1982, 1984–1985); инженерни проекти и
отчети за изпълнението им (1978, 1980–1985).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на автомобилите, автомобилния транспорт и товаро-разтоварна дейност (1969–1975, 1981–1985),
приходите от автомобилния транспорт (1981–1985), трудовите злополуки
(1968–1975, 1980–1985).
Годишни счетоводни отчети (1964–1990).
Разделителни баланси за: реорганизацията на ОП „Автотранспред“ и
ОП „Транспред“ в ДАТ и отделянето на ДАП „Пътнически превози“ – Горна
Оряховица (1969); предаване активи и пасиви от Автостопанство „Товарни
превози“ на Автобази – Полски Тръмбеш и Стражица (1971).
Разделителни протоколи между Автостопанство „Товарни превози“ и
ДФ „Автотранскомплект“ – Велико Търново (1989–1990).
Щатни разписания (1969–1976, 1978–1989).
Протоколи и материали от годишни отчетно-изборни конференции на
профорганизацията (1974–1978).
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ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЯНТРА –
ТРАНСПОРТ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1656, 1 опис, 22 а.е., 0.07 л.м., 1989–1997 г.
Създадено е с ПМС № 50 от 30 март 1989 г. и решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 11 май 1989 г. като ДФ „Янтра – транспорт“ с предмет на
дейност: автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на
превозни средства, товаро-разтоварна дейност. Производствено-стопанската
дейност се осъществява от четири обособени икономически предприятия: „Товарни превози“, „Пътнически превози“, „Ремонт и снабдяване“ – Горна Оряховица и „Товарни, пътнически и таксиметрови превози“ – Стражица. През 1991 г.
фирмата е преобразувана в ЕООД, а в края на 1995 г. – в ЕАД. Приватизира се
през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата
(1989). Правилник за вътрешния ред (1989); устройствен правилник (1994).
Протоколи от: събрания на пълномощниците (1990–1991); заседания на
УС (1989–1991) и Съвета на директорите (1995–1997); оперативни заседания на ръководството и директорите на поделения (1993–1995).
Анализ на правното състояние на дружеството (1995).
Бизнеспрограма за развитие (1995–1997).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на товарните автомобили и автобуси (1990–1996).
Годишни счетоводни отчети (1989–1992, 1996); ревизионен акт (1993–
1995).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – ЕЛЕНА
Ф. 1375, 3 описа, 109 а.е., 0.67 л.м., 1966–1995 г.
Създадено е през 1953 г. като Управление „Автомобилен транспорт“ – клон
Елена. От 1 авг. 1959 г. е ДАП – клон Елена. През 1969 г. се разделя на две предприятия, които са клонове на ОП „Автотранспред“ – Горна Оряховица и ДАП
„Пътнически автотранспорт“ – Велико Търново. Съгласно Разпореждане № 590
от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация и Заповед № ХІІ-200 на
ДСО „Автотранспорт“ от 6 ян. 1971 г. се създава Смесено автостопанство –
Елена като поделение на ДАТ – клон Велико Търново с предмет на дейност: пътнически и товарен автотранспорт, сервизно поддържане на автомобилния парк.
С решение на МС от 1989 г. автостопанството се преобразува в ДФ „Елена –
автотранспорт“, а с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 1992 г. се
регистрира преобразуването ѝ в ЕООД.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата
и преобразуването ѝ в ЕООД (1989, 1992).
Правилници за вътрешния ред (1971, 1978, 1989).
Протоколи и материали от заседания на СС (1973–1974, 1976, 1980,
1982, 1984–1988) и УС (1989–1992).
Анализ на правното състояние на дружеството (1994).
Отчетни доклади за дейността (1971, 1973–1976, 1979–1988, 1990).
Доклад и историческа справка от юбилейно честване „30 години Смесено автостопанство – Елена“ (1983).
Годишни планове по труда (1974–1975, 1982, 1985–1989), експлоатацията на товарните автомобили (1974–1975), персонала и ФРЗ (1982, 1985–
1989), обема на работата в приходи по дейности (1976–1977, 1979–1981,
1983–1989).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на товарните и таксиметровите автомобили и автобуси (1970–1982, 1984–1988, 1992–1995),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1992–1994), превозите в международно съобщение (1992–1995), товаро-разтоварните механични средства
(1971–1982, 1984–1988), приходите от автомобилния транспорт (1978–1982,
1984–1987), персонала и ФРЗ (1974–1975, 1988–1989), трудовите злополуки
(1969–1975, 1991–1995).
Годишни финансови планове (1978–1982, 1990) и счетоводни отчети
(1969, 1972–1981, 1983–1991, 1993–1995).
Разделителен протокол и баланс с Автокомбинат – Велико Търново
(1989).
Щатни разписания (1969–1975, 1979–1990, 1993, 1995).
Отчетен доклад за дейността на профкомитета (1985–1986).
Колективни трудови договори (1973–1975, 1977–1983, 1987, 1990,
1993–1994).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1120, 6 описа, 205 а.е., 1.38 л.м., 1960–1999 г.
Създадено е през 1957 г. като автобаза на Управление „Автомобилен транспорт“ – клон Елена. От 1 окт. 1963 г. е ДАП – клон Павликени с предмет на
дейност: превоз на стоки и пътници. Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на Комитета за стопанска координация и Заповед № ХІІ-200 на ДСО „Автотранспорт“ от 6 ян. 1971 г. се създава Смесено автостопанство – Павликени
като поделение на ДАТ – клон Велико Търново. С решение на МС от 1989 г. е образувана ДФ „Царевец“ – Велико Търново със 7 поделения, между които и Смесено
автостопанство – Павликени. Със заповед на Министерство на транспорта от
10 юни 1991 г. дейността на фирмата се прекратява и на 4 авг. 1991 г. поделени-
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ето се преобразува в ДФ „Павтранс“. От 19 ноем. 1991 г. е ЕООД. През 1999 г.
е извършена работническо-мениджърска приватизация на 70 % от дяловете на
дружеството.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на фирмата в ЕООД, ООД, промени в управлението и представителството и увеличаване капитала на дружеството (1991–1999).
Правилници за вътрешния ред (1994, 1997).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969–1971, 1974–1981)
и СС (1984–1989); дружествени договори (1999).
Анализ на правното състояние на дружеството (1998).
Доклади и отчети за производствената (1972–1975) и стопанската дейност (1978–1980, 1983–1985).
Снимки от строителството на сградите на автостопанството (1975).
Годишни планове по труда (1961–1976, 1982–1989), себестойността
(1984–1989), персонала и ФРЗ (1986–1989), експлоатацията на автомобилния
транспорт (1961–1975, 1986–1989).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на товарните автомобили, автобусите и таксиметровите коли (1970–1975), автомобилния транспорт (1970–1976, 1981–1989, 1995–1998), персонала и ФРЗ (1970–1976,
1981–1989).
Годишни финансови планове (1961–1976) и счетоводни отчети (1961–
1985, 1987–1989, 1991–1997).
Щатни разписания (1965–1998).
Протоколи и материали от заседания на ТИС (1983–1988).
Анализ на заболеваемостта и трудовите злополуки (1975–1980); актове
за трудови злополуки (1965–1975).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1977–1986),
събрания на профорганизацията (1960–1964, 1968–1973) и заседания на
профкомитета (1978–1989).
Колективни трудови договори (1962, 1865, 1973, 1975, 1980–1986,
1994–1997).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1349, 5 описа, 129 а.е., 0.77 л.м., 1971–2007 г.
Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска
координация и Заповед № ХII-200 на ДСО „Автотранспорт“ от 6 ян. 1971 г. се
създава Смесена автобаза – Полски Тръмбеш като поделение на ДАТ – клон Велико Търново и предмет на дейност: пътнически и товарен автотранспорт, сервизно обслужване на собствените моторни превозни средства. През 1973 г. променя
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наименованието си на Смесено автостопанство. Със заповед на Министерство
на транспорта и решение на Окръжен съд – Велико Търново от юни 1991 г. се
образува и регистрира ДФ „Автотранспорт“ – Полски Тръмбеш, която в края
на годината се преобразува в ЕООД. От 4 май 1999 г. дружеството е обявено в
ликвидация. Със заповед на Министерство на транспорта от декември 1999 г.
ликвидацията е отменена. Впоследствие с разпореждане на МС е наредено прехвърлянето на дружествени дялове от държавата на Община Полски Тръмбеш. С
решение от заседание на ОбС – Полски Тръмбеш от 2006 г. е открито производство за ликвидация на дружеството, която приключва през 2007 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата
и преобразуването ѝ в ЕООД (1991).
Заповеди на Министерство на транспорта, разпореждане на МС, решения на Окръжен съд – Велико Търново за промени в предмета на дейността, капитала, собствеността на дружеството и обявяването му в ликвидация
(1998–2007).
Заповеди на областен управител – Велико Търново за смяна на собствеността на имоти на дружеството (2003–2005).
Протоколи и материали от събрания на пълномощниците (1987–1990) и
заседания на СС (1990–1991).
Анализ на икономическото, техническото и управленческото състояние
на дружеството (1991).
Годишни доклади за дейността на автостопанството (1971, 1974–1978,
1986–1988).
Бизнеспрограма (1994–1996); годишни производствени планове (1973–
1976); планове за експлоатацията на автопарка (1973–1975), труда (1974–
1975, 1988), експлоатационните разходи и себестойността (1975–1976, 1988).
Годишни статистически отчети за експлотацията на товарните автомобили, автобусите, таксиметровите автомобили (1971–1985, 1992–1995), товаро-разтоварните механични средства (1972–1985), дейността на товарния
и пътническия автомобилен транспорт (1976, 1979–1985), получените приходи по видове товари от автомобилния транспорт (1992, 1994, 1996), персонала и ФРЗ (1977–1985, 1988–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, пол, длъжност и местоживеене (1972–1975, 1981, 1986–1988).
Годишни счетоводни отчети (1971–1989, 1991–1997, 1999–2007); годишен баланс (1990); ревизионни актове (1999–2001) и одитни доклади (2003–
2005).
Разделителен протокол с Технологичен автокомбинат – Велико Търново
(1989). Експертни оценки на движимото и недвижимото имущество на дружеството (1999–2002).
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Щатни разписания (1971–1976, 1980–1987, 1989–1990, 2000–2005).
Внедрени рационализаторски предложения (1985–1988).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1979–1981,
1986) и заседания на профкомитета (1986–1991).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – СВИЩОВ
Ф. 1363, 4 описа, 153 а.е., 0.93 л.м., 1965–1997 г.
Създадено е през 1965 г. като ДАТ – клон Свищов с предмет на дейност:
пътнически и товарен автотранспорт, сервизно поддържане на автомобилния
парк. През 1969 г. се разделя на две предприятия, които са клонове на ОП „Автотранспред“ – Горна Оряховица и ДАП „Пътнически автотранспорт“ – Велико Търново. Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета
за стопанска координация и Заповед № ХІІ-200 на ДСО „Автотранспорт“ от 6
ян. 1971 г. двете предприятия се сливат в Смесено автостопанство – Свищов
като поделение на ДАТ – клон Велико Търново. С решение на МС от 1989 г. е
учредена ДФ „Автотранспорт – Свищов“, а със заповед на Министерство на
икономиката от 14 юни 1990 г. дейността ѝ е прекратена. Като правоприемник
на прекратената фирма от 18 юли 1990 г. се регистрира Фирма „Автомобилен
транспорт“ – Свищов, която от 29 ноем. 1991 г. се преобразува в ЕООД. Приватизира се през 1998 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата
и промени в наименованието и управлението (1989, 1997).
Устав (1989).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1978, 1986,
1989, 1997).
Протоколи от общи събрания (1981, 1995–1996) и заседания на СС
(1973–1978, 1981, 1984–1985) и УС (1989–1992).
Анализ на правното състояние на дружеството (1997).
Доклади, отчети и информации за производствената дейност (1971–
1982).
Кратка история на автостопанството (1978); групови снимки от първа
копка на автобазата (1970) и откриване на новата автогара (1974).
Годишни производствени планове (1970, 1972–1975), планове за експлоатацията на автомобилите (1965–1970, 1972–1990), труда (1965–1990) и
себестойността (1966–1970, 1972–1978, 1980–1985).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на автомобилния
транспорт (1965–1982, 1991–1997), себестойността на превозите и товарите (1986–1990), състава на автомобилния парк и изминатия пробег, експлоатацията на товарните автомобили, автобуси, автомобилния транспорт,
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основния ремонт (1986–1990), товаро-разтоварната дейност (1970–1975,
1978–1982, 1986–1990), персонала и ФРЗ (1976–1979, 1986–1990), трудовите злополуки (1993–1996).
Годишни: финансови планове (1966–1970); счетоводни отчети (1965–
1975, 1977–1995); баланси и отчети за приходите и разходите, заетите лица и
средствата за работна заплата (1996–1997).
Разделителни протоколи и баланси с автокомбинатите в Плевен и Велико Търново (1989) и смесените автостопанства в Белене и Левски (1990);
ревизионни актове (1977–1980, 1995–1997).
Щатни разписания (1971–1977, 1979–1985, 1988–1997).
Колективни трудови договори (1993–1994, 1997).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – СТРАЖИЦА
Ф. 1346, 2 описа, 55 а.е., 0.29 л.м., 1971–1990 г.
Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска
координация и Заповед № ХІІ-200 на ДСО „Автотранспорт“ от 6 ян. 1971 г. се
създава Смесена автобаза – Стражица като поделение на ДАТ – клон Велико
Търново и предмет на дейност: превоз на пътници с автобуси и леки таксиметрови автомобили, превоз на товари на граждани и предприятия с товарни таксита, товаро-разтоварна дейност и сервизно обслужване на собствените превозни
средства. През 1973 г. променя наименованието си на Смесено автостопанство.
През 1989 г. преминава като поделение към ДФ „Янтра – транспорт“ – Горна
Оряховица.

Правилник за устройството и вътрешния ред (1972).
Протоколи от събрания на пълномощниците (1989) и заседания на СС
(1987).
Годишни планове за експлоатацията на автомобилния транспорт (1972–
1973), труда (1971–1972, 1974–1975, 1977, 1982) и себестойността (1971–
1973, 1975).
Годишни статистически отчети за експлоатацията на автомобилния
транспорт (1974, 1979, 1988), труда (1971–1975), експлоатацията на товарните автомобили (1971–1976, 1979, 1988), автобусите, таксиметровите автомобили, товаро-разтоварните средства (1971–1975, 1984–1985, 1987–1988),
персонала и ФРЗ (1978, 1982–1983).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по
длъжност, пол и местоживеене и броя на специалистите с висше, полувисше
и средно специално образование (1972–1977).
Годишни счетоводни отчети (1971–1975, 1986–1990) и отчети за приходите и разходите (1981, 1984–1985, 1987–1988).
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Разделителен баланс за предаване активи и пасиви от автостопанствата
в Горна Оряховица на Смесена автобаза – Стражица (1971).
Щатни разписания (1972–1976, 1982, 1987–1988).
VІІ. 3. СЪОБЩЕНИЯ
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 931, 3 описа, 446 а.е., 5.40 л.м., 1950–1992 г.
Съществува от 1944 г. като Пощенска телеграфо-телефонна станция. През
1959 г. става Окръжна станция на съобщенията, а от 1969 г. е Окръжно управ
ление на съобщенията с предмет на дейност: ръководство и контрол на поща,
телефон, телеграф, радиоуслуги и поддръжка на пощенските съоръжения във Великотърновски окръг. През 1990 г. се преименува на Териториално управление на
съобщенията. Със заповед на председателя на „Български пощи и далекосъобщения“ ООД от 1992 г. дейността на управлението се прекратява.

Правилници за вътрешния ред на управлението, районните станции и
автобазата (1967, 1969, 1972, 1984).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1978–1991) и събрания
на пълномощниците (1987–1990).
Доклади и информации за цялостната дейност (1962–1985, 1988).
Отчети и сведения за състоянието на радиофикацията (1950–1954); опис
на въздушните телеграфни линии на територията на Великотърновски окръг
(1967).
Албум със снимки „100 години Окръжно управление на съобщенията“
(1979).
Годишни планове по труда и себестойността на продукцията (1981–
1990).
Годишни статистически отчети по труда (1975–1980), персонала и ФРЗ
(1975–1991), експлоатационните разходи, себестойността и качеството на
работа в междуселищните телефонни съобщения (1980–1990), обема на трафика (1980, 1982, 1985–1991), радиоразпръскване, телевизия и радиорелейни
линии (1981–1983, 1985, 1988, 1990–1991), телеграфните съоръжения (1985–
1990), трудовите злополуки (1988–1992).
Еднократни статистически отчети за специалистите с висше, полувисше
и средно специално образование и разпределението на персонала по длъжности, групи, пол, възраст и местоживеене (1958, 1981–1982, 1984, 1987–
1990).
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Годишни финансови планове (1975–1990) и счетоводни отчети (1968–
1991); счетоводни баланси (1959–1967).
Разделителен протокол и баланс между ТП „Пощенски съобщения“ –
Велико Търново и ТП „Далекосъобщения“ – Велико Търново (1992).
Щатни разписания (1952–1966).
Протоколи от заседания на ТИС (1961–1987); досиета на внедрени рационализаторски предложения (1958–1967, 1973–1988); статистически отчети за рационализаторската дейност (1967–1972).
Планове и план-сметки по строителството, списъци на обекти (1971–
1975); доклади и справки по строителството (1976–1977, 1982–1984).
Протоколна книга от заседания на профкомитета (1961–1963, 1985–
1989); протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1953–
1967).
Договори за съревнование между управленията във Велико Търново,
Стара Загора и Русе (1980–1985).
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1740, 1 опис, 25 а.е., 0.12 л.м., 1992–1998 г.
Създадено е през 1992 г. след прекратяване дейността на Териториално
управление на съобщенията – Велико Търново като ТП „Пощенски съобщения“
с предмет на дейност: изграждане, използване и поддържане на пощенската
мрежа. От 1995 г. е преименувано на ТП „Български пощи“ и е определен нов
предмет на дейност: приемане, обработване, пренасяне и доставка на пощенски
записи, парични преводи, дейности по възложителство и др. чрез изградената
национална пощенска мрежа.

Решения на Софийски градски съд за регистриране на „Български пощи“
ЕООД и преобразуването му в ЕАД (1992–1997).
Заповеди на „Български пощи и далекосъобщения“ ООД за закриване на
Териториално управление на съобщенията – Велико Търново (1992), определяне предмета на дейност на териториалните поделения и финансовите им
взаимоотношения с фирмата (1993–1995).
Бизнеспрограми (1994–1996).
Годишни статистически отчети за дейността (1993–1996).
Годишни счетоводни отчети (1992–1994, 1996); ревизионни актове
(1992–1998).
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БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – ТЕРИТОРИАЛНО
ПОДЕЛЕНИЕ „ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1689, 1 опис, 27 а.е., 0.18 л.м., 1992–1999 г.
Създадено е със заповед на „Български пощи и далекосъобщения“ ООД от
1992 г. като ТП „Далекосъобщения“ с предмет на дейност: телефонни, телег
рафни и телематични услуги, поддържащи и ремонтно-възстановителни работи
по съоръженията. От 1 юли 1997 г. се преобразува в Технологичен район „Далекосъобщения“, включващ съществуващите технологични възли на територията на
Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени и Свищов.

Заповед на председателя на „Български пощи и далекосъобщения“ ООД
за образуване на териториални поделения „Пощенски съобщения“ и „Далекосъобщения“ и решение на Софийски градски съд за регистриране на БТК
ЕАД (1992).
Устав на БТК ЕАД (1992).
Протоколи от заседания на Тристранната комисия (1998–1999).
Годишни статистически отчети за дейността (1993–1995).
Годишни счетоводни отчети (1992–1998); ревизионен акт (1996–1999).
Щатни разписания (1992–1998).
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – РЕГИОНАЛНО
УПРАВЛЕНИЕ „ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1690, 2 описа, 37 а.е., 0.25 л.м., 1997–2004 г.
Създадено е със заповед на председателя на БТК ЕАД на база на териториалните поделения „Далекосъобщения“ във Велико Търново, Габрово и Търговище.
Предметът на дейност е: икономическо, финансово и технологично управление
на далекосъобщенията. С решение на Софийски градски съд от 2004 г. БТК ЕАД
се преобразува в АД поради извършена приватизация.

Заповеди на председателя на БТК за преобразуване и обединяване на
териториалните поделения „Далекосъобщения“ в регионални управления
„Далекосъобщения“ и във връзка с преструктуриране на компанията (1997).
Удостоверения на Софийски градски съд за актуалното състояние на
дружеството (2001–2004).
Правилник за вътрешния ред (1999).
Годишни отчети за: селищната телефонна мрежа на регионалното управление (2001–2002) и район Търговище (1999–2002); линейно-кабелните
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връзки и радиофикацията на райони Велико Търново, Габрово и Търговище
(1997–2003); телеграфните съоръжения на район Търговище (2000, 2002).
Годишни счетоводни отчети (1997–2003); годишни баланси и отчети за
приходите и разходите на управлението (2004) и районите (1999–2003).
Щатни разписания (1997–2003).
Анализи на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (1999–2003); статистически отчети за трудовите злополуки
(1998–1999).
VІІ. 4. ИНФОРМАЦИЯ И СТАТИСТИКА
РАЙОННО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1599, 1 опис, 2813 а.е., 42.20 л.м., 1949–1991 г.
От 1 апр. 1959 г. се създава отдел „Статистика“ при ОНС – Велико Търново. През юли същата година отделът преминава на подчинение на ЦСУ. От 1
окт. 1972 г. се преустройва в Окръжно статистическо управление с предмет на
дейност: издирване, обработка и информационно обслужване на статистичес
ка информация. След създаването на Комитета за единна система за социална
информация през 1977 г. се слива с неговото поделение във Велико Търново – Териториален информационно-изчислителен център, но запазва своята вътрешна
обособеност като Териториален информационен ресурс. През 1986 г. статистическата дейност се отделя от центъра в ТП на ЦСУ, а от 1987 г. е Районно
статистическо управление. Съгласно параграф 2 от Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за статистиката от 1991 г. ЦСУ се закрива и
дейността му се поема от Националния статистически институт. На основание чл. 4, ал. 2, т. 2 от същия закон в регионите на бившите окръзи се създават
териториални статистически бюра.

Годишни отчетни доклади (1962–1964, 1969–1972).
Годишни планове по труда (1987–1990); статистически отчети по дейността на управлението (1972–1977).
Бюджети (1987–1990); финансово-счетоводни отчети (1962–1966, 1968,
1972–1976, 1986–1990); отчет за изпълнение на сборния бюджет от 1 ян. до
30 септ. 1991 г.
Щатни разписания (1962–1969, 1986, 1988, 1991).
Статистически годишници и бюлетини за всички отрасли на народното
стопанство (1957, 1966, 1969, 1970–1976).
Справки за броя на населението по селищни системи и населени места
(1985–1986, 1989, 1990) и възрастовата му структура (1960–1985).
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Годишни разработки за естествено и механично движение на населението към 31 дек. 1987 г. по области и общини.
Обобщени разработки и групировъчни таблици за трудовите злополуки
(1975–1980), подготовката на нови работници (1981–1988), квалификацията
на кадрите (1981–1989), насочените и настанени на работа млади специалис
ти и квалифицирани работници (1982, 1984–1989).
Таблици, отчети и разработки за: труда в бюджетните учреждения, организации и народните съвети в окръга (1974, 1977–1987); персонала и ФРЗ
(1979–1988); персонала в предприятията, учрежденията и организациите по
длъжности, пол, степен на образование и възраст (1965–1988); броя на пенсионерите и инвалидите по пол и вид на пенсиите (1983, 1984, 1987, 1988).
Обобщени разработки и групировъчни таблици за: социалното развитие на трудовите колективи (1985–1989), социалистическото съревнование,
внедряване на челен опит, нови почини и инициативи в стопанските организации на окръга (1985, 1986), основните показатели, характеризиращи ефективността на производството в държавната и кооперативната промишленост,
в селскостопанските предприятия в търговията общо за окръга, по отрасли и
селищни системи (1976–1985).
Разработъчни таблици за резултатите от изпълнението на плана по основните показатели за окръга и по селищни системи (1986–1989); сводни разработки на основните показатели на промишлените предприятия (1959–1966,
1968–1973, 1975); годишни разработки за среден списъчен брой, ФРЗ, еднократни награди, парични и натурални възнаграждения, обща промишлена
продукция по фабрично-заводски и действащи продажни цени, движение на
уставния фонд, видове средства, обслужващи основната дейност, електробаланс общо за окръга по икономически групи и отрасли (1974–1990); отчети
за снижение на себестойността, рентабилността, обществената производителност на труда и др. в окръга (1981–1984).
Таблици и отчети за произведената промишлена продукция общо за окръга в натурално изражение (1979–1989); справки за качеството на продукцията в държавните промишлени предприятия (1968–1984).
Статистически отчети за основното оборудване в държавната промишленост на окръга (1979–1985) и помощните промишлени дейности (1978–1989).
Обобщени разработки и отчети за: производителността на труда в промишлеността (1977–1985), изпълнение на задачите за разработване и внедряване на научно-технически разработки (1985–1987), бригадната организация
на труда (1979–1987), въведени в действие основни фондове, инсталираната
сумарна общност и употребена електроенергия за производствени нужди,
индустриализацията на строителното производство, себестойността на строителните и монтажните работи (1986–1989).
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Отчети и баланси на земята в окръга (1981–1989), поливни и неполивни
площи (1965–1990), използваната и изоставената обработваема земя (1971–
1990), посевните площи на личните стопанства на населението и засадени
площи с трайни насаждения по общини (1981–1990).
Отчети за: засетите площи със сортови семена (1957–1984), есенни и
пролетни култури и трайни насаждения (1951–1990), късни земеделски култури (1953–1990), овощни насаждения и лозя по сортове (1960–1984).
Таблици за комплексна информация за обемни и качествени показатели,
сортов състав, преброяване на посевите, качеството на сеитбата, условията
на производство за всички видове селскостопански култури (1981–1988).
Статистически отчет на ОНС – Горна Оряховица за засятата и рекултивирана площ, вероятния среден добив от декар и производството на земеделски култури в Горнооряховски окръг през 1949–1950 г.
Преброителни карти, групировъчни и сравнителни таблици за общия
брой на селскостопанските животни в окръга и в селищните системи по видове, възрастови групи и предназначение (1950–1989).
Общоокръжни годишни счетоводни отчети за броя на кооперираното население по пол, възраст и състояние на заетите и работилите кооператори и
други лица в ТКЗС (1962–1970), числеността и ФРЗ (1966, 1967, 1970–1973,
1979, 1982–1988), персонала, неговия състав и възнаграждение (1974–1976),
извършените механизационни работи и изразходваното гориво (1970–1989),
наличните трактори и транспортни средства (1965–1990).
ТЕРИТОРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН КОМБИНАТ
„ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1532, 3 описа, 73 а.е., 0.48 л.м., 1970–1996 г.
Съществува от 1967 г. като Електронно-изчислителен център към ОНС – Велико Търново. От 1 окт. 1970 г. е Териториален изчислителен център на самостоятелен баланс. През 1974 г. се преименува на Териториална база за развитие
и внедряване с изчислителен център. През периода 1978–1986 г. е Териториален
информационно-изчислителен център. През 1987 г. се създава Териториален технологичен комбинат „Информационни системи и технологии“ на подчинение на
СО „Информационно обслужване“ с предмет на дейност: научноизследователска
и проекто-внедрителска дейност, електронна обработка на данни, извършване на
информационни услуги. Със Заповед № 119 от 3 септ. 1990 г. на Министерство на
икономиката и планирането става поделение на ДФ „Информационно обслужване“ – София с основна сфера на дейност: автоматизирана обработка на данни и
информационно обслужване. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 15 май
1992 г. се регистрира като клон на „Информационно обслужване“ ЕАД – София.

416

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Заповед на Министерство на икономиката и планирането за образуване
на ДФ „Информационно обслужване“ – поделение Велико Търново и решение на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуването ѝ в ЕАД (1990–
1992).
Правилници за устройството и дейността (1972) и вътрешния трудов ред
(1973).
Структурна схема на управление на „Информационно обслужване“ ЕАД
и клоновете му (1992).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1971–1984, 1987).
Годишни отчетни доклади за изпълнение на плана (1986–1987).
Бизнеспрограма и приложения (1994); план за инвестициите (1994);
амортизационни планове (1993–1994); годишни планове за приходите, себес
тойността и труда (1988–1990).
Доклади, информации, отчети и анализи за стопанската дейност (1971–
1984); доклад за ролята на изчислителния център за ускоряване на автоматизацията и управлението на промишленото производство на Великотърновски
окръг през 1975–1980 г.; годишни отчети за извършената работа и себестойността (1985–1990).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1985–1990); наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали (1991–1992);
разхода на горива и енергия (1991); трудовите злополуки (1995).
Разделителен протокол с Окръжно статистическо управление – Велико
Търново (1986).
Държавни и насрещни финансови планове (1977–1983, 1988–1991); годишни счетоводни отчети (1970–1995); ревизионни актове (1990–1996).
Правилници за заплащане на труда (1991–1993, 1995); вътрешни правила за организация на работната заплата и премиране на персонала (1978–
1984); щатни разписания (1982–1984, 1986–1987, 1995).
Протоколи и материали за дейността на профорганизацията (1979–1984).
Колективни трудови договори (1991–1992, 1995).
ЦЕНТЪР ЗА АРХИВНА ИНФОРМАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1711, 2 описа, 41 а.е., 0.18 л.м., 1983–1999 г.
Създаден е през 1983 г. като Център за научно-техническа информация на
ведомствено подчинение на ЦИНТИ с предмет на дейност: усвояване и внедряване на автоматизирано информационно обслужване на потребители на АИС;
усвояване и внедряване на нови автоматизирани системи и избирателно разпространение на информацията; създаване на тематично ориентирани масиви на
микроносители и информационно обслужване с тях. С ПМС № 68 от 30 март
1993 г. центърът преминава към ГУА при МС. С ПМС № 122 от 25 юни 1993 г. се
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преобразува в Център за архивна информация с основна задача: разработване,
изграждане, внедряване и експлоатация на АИСА. Закрит е през 1999 г.

Предложения и докладни записки от директора до генералния директор
на ЦИНТИ за развитието на Центъра и деловото сътрудничество, проблеми
по обслужването с АИС, задачи на Техническия съвет, участие в „Бизнес
център – Велико Търново“ ООД (1985, 1990–1991).
Протокол между ЦИНТИ и Център за научно-техническа информация –
Велико Търново за отделянето му като второстепенен разпоредител с бюджета (1989).
Концепция за изграждане и развитие на АИСА (1994); ръководство за
експлоатация на АИСА версия 1.0 (1994–1996).
Годишни отчетни доклади (1983–1984, 1993–1998).
Годишни планове за дейността (1983–1987, 1995–1997); отчети за работата на електронно-изчислителната машина (1984–1985); статистически
отчети за работата на дистанционните терминали (1990), персонала и ФРЗ
(1989, 1991).
Бюджети и бюджетни сметки (1983, 1985–1991, 1994, 1996–1999); баланси (1989–1990); отчети за изпълнение на бюджета (1989–1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990) и споразумение към тях (1991); щатни разписания (1986–1991, 1993–1998).
Анекси към колективен трудов договор от 1993 г. (1996–1997).
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО
ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1638, 2 описа, 54 а.е., 0.22 л.м., 1985–1999 г.
Създаден е със заповед на СО БДЖ от 16 ян. 1986 г. с предмет на дейност:
разработка, внедряване и експлоатация на автоматизирани информационно-управляващи системи и сервизно обслужване на информационно-изчислителната
техника за задоволяване потребностите на Железопътно управление – Горна
Оряховица от програмни продукти и информационни системи. През 1988 г. към
него преминава База за експериментиране и внедряване на научно-техническите
постижения – Горна Оряховица. Със Заповед № 153 от 10 февр. 1999 г. на генералния директор на НК БДЖ дейността на центъра се прекратява, като активите и пасивите му се поемат от Поделение за товарни превози – Горна Оряховица.

Заповеди на Министерство на транспорта за образуване на Главен информационен изчислителен център – София (1985) и на СО БДЖ за образуване на Информационно-изчислителен център по експлоатационна дейност –
Горна Оряховица (1986).
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Препис от протокол на УС на НК БДЖ и заповед на генералния ѝ директор за прекратяване дейността на центъра (1998, 1999).
Устройствен правилник (1989).
Протоколи от заседания на СС (1987–1993) и Съвета за социално сът
рудничество (1993–1997).
Годишни отчетни доклади (1987–1990).
Програми за работата на центъра за внедряване на научно-техническите
постижения (1986–1989), обновление и модернизиране на производствените
мощности (1987).
Проекти за усъвършенстване на организационно-производствената и
управленската структура (1988–1990).
Годишни планове за работа на центъра (1987–1990); планове по труда за
дейност „Извънексплоатация“ (1986–1988); планове и отчети за дейността на
електронно-изчислителните машини (1991–1996).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, използване на електронно-изчислителната техника, трудовите злополуки и сравки за проведени
мероприятия по охрана на труда (1986–1990).
Годишни счетоводни отчети (1986–1997); баланси и отчети за приходите
и разходите (1988, 1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986, 1988–
1990, 1992); щатни разписания (1986–1990, 1994–1998).
ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ“ –
СВИЩОВ
Ф. 1546, 4 описа, 164 а.е., 0.82 л.м., 1967–2000 г.
Създадено е със Заповед № 2 от 3 ян. 1967 г. на председателя на Държавния
комитет за наука и технически прогрес като База за организация и автоматизация на информацията. От март същата година е филиал на Централен проектен
институт „Оргпроект“. По силата на ПМС № 251 от 1967 г. от „Оргпроект“
се отделя ДП „Машинни изчисления“ и филиал към същото в Свищов с предмет
на дейност: извършване на изчислителни работи и машинна обработка на икономическа информация. След сливането на „Оргпроект“ и ДП „Машинни изчисления“ в „Научно-производствено обединение“ през 1974 г. става негово поделение
с наименование „Териториална база за развитие и внедряване с изчислителен
център“. През 1977 г. се преименува на Териториален информационно-изчислителен център. От 1986 г. е Предприятие за производство на програмни продукти
и системи с предмет на дейност: разработване на програмни продукти за механизация и автоматизация на информация за управленческа дейност в народното
стопанство. С решения на МС от 24 февр. и 17 ноем. 1989 г. е последователно поделение на ДФ „Микропроцесорни системи“ – Правец и ДФ „Програмни п
 родукти
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и системи“ – София. Със Заповед № РД-17-238 от 6 септ. 1994 г. на Министерство на промишлеността се преобразува в ЕАД. Приватизирано е през 1999 г.

Решения на: МС за създаване на ДП „Машинни изчисления“ (1967) и
ДФ „Програмни продукти и системи“ (1989); Софийски градски съд за преобразуване на „Програмни продукти и системи“ ЕАД в АД (1997); Окръжен
съд – Велико Търново за регистрация на „Програмни продукти и системи“
ЕАД и АД – клон Свищов и удостоверение за актуално състояние (1996,
1999, 2000).
Правилници за устройството, функциите и вътрешния ред (1967, 1994).
Протоколи от общи събрания (1986–1990), заседания на СС (1968–1979,
1986–1990), Стопанския комитет (1982–1985), производствени събрания за
учредяване на нови направления (1990).
Юбилеен доклад по случай 15-годишнината от създаване на предприятието (1983).
Доклади-анализи за икономическата дейност (1974–1980, 1986–1990).
Производствени програми (1986–1989); програми за усъвършенстване и
модернизация на проектния и програмен продукт (1985–1987).
Годишни производствени планове (1968–1979); планове по себестойността (1971–1990), труда (1967–1990) и приходите (1974–1985); планове и
справки за основните икономически показатели (1989–1990).
Планове и отчети за: стоковата продукция (1988–1990); основните изделия за производство, производствените изделия и услуги за износ (1989–
1990).
Продуктова листа за разработените и разпространявани програмни продукти (1989).
Отчети за изпълнение на производствените програми по направления
(1986–1990); годишни отчети по себестойността (1971–1980) и труда (1968–
1979).
Годишни статистически отчети за: основните показатели (1977–1985);
продукцията и услугите, чистата продукция и разходите за тях (1981–1985,
1988–1990); себестойността на продукцията (1981–1990); използването на
електронно-изчислителната техника (1991); труда в бюджетните учреждения (1969–1979); персонала и ФРЗ (1969–1990); наличностите, приходите
и разходите на суровини и материали (1968–1985); капиталните вложения
и въведените в действие основни фондове (1967–1985); основния ремонт
(1971–1985); броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално
образование (1971–1979); образователната и възрастовата структура на персонала (1991–1992).
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Годишни финансови планове (1967–1979, 1981–1989) и счетоводни отчети (1967–1997); актове за приемане на основни средства (1967–1968).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1974–1978,
1983–1984); щатни разписания (1967–1986, 1988–1996).
Годишни планове и отчети за социалното развитие на трудовите колективи (1974–1985).
Протоколи и отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1969–
1981, 1984–1989); система за организация и ръководство на съревнованието (1985); годишни статистически отчети за дейността по съревнованието
(1982–1985).
СПИСЪ К Н А Н Е А НОТ ИРА НИ Т Е Ф ОНД ОВ Е
ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОТРАНСПОРТ“ – ДИРЕКЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1063, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1969–1970 г.
ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АВТОТРАНСПРЕД“ –
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1358, 1 опис, 35 а.е., 0.30 л.м., 1955–1970 г.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПРЕД“ –
ДИРЕКЦИЯ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1062, 1 опис, 7 а.е., 0.18 л.м., 1964–1968 г.
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ „ТРАНССПЕД“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1280, 1 опис, 63 а.е., 0.53 л.м., 1968–1980 г.
ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ –
ДИРЕКЦИЯ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1061, 1 опис, 28 а.е., 0.90 л.м., 1959–1970 г.
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1053, 1 опис, 45 а.е., 0.36 л.м., 1941–1972 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ –
с. КЕСАРЕВО
Ф. 1232, 1 опис, 30 а.е., 0.25 л.м., 1972–1976 г.
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ПРИСТАНИЩЕ – СВИЩОВ
Ф. 1297, 2 описа, 41 а.е., 0.23 л.м., 1956–1980 г.
„ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – СТРАЖИЦА
Ф. 1686, 1 опис, 13 а.е., 0.05 л.м., 1992–1997 г.
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VІІІ. ТЪРГОВИЯ
VІІІ. 1. ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА
УПРАВЛЕНИЕ „МЕСТНА ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1165, 1 опис, 13 а.е., 0.16 л.м., 1954–1958 г.
Съществува от 1954 до 1958 г., когато функциите му се поемат от отдел
„Търговия“ при ОНС – Велико Търново. Ръководи и координира дейността на държавните търговски предприятия във Великотърновски окръг.

Планове по себестойността, издръжката на обръщението, труда и ФРЗ в
търговските предприятия (1956–1957).
Обзори, отчети, таблици и сведения за изпълнение плановете по търговията, себестойността, финансовите резултати и стокооборота (1954–1955).
Финансови планове (1955, 1957); счетоводни отчети (1954–1955, 1957–
1958). Ликвидационни баланси на Железопътни бюфети и спални вагони –
Горна Оряховица и ДТП „Нармаг“ във Велико Търново и Габрово (1957–
1958).
ДЪР Ж А ВНИ Т Ъ Р ГОВСКИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
„ ПРОМ И ШЛ Е НИ СТ ОКИ“
3 фонда, 3 описа, 56 а.е., 0.82 л.м., 1948–1960 г.
ДТП „ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 333, 1 опис, 10 а.е., 0.15 л.м., 1951–1958 г.
ДТП „ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 269, 1 опис, 32 а.е., 0.55 л.м., 1948–1959 г.
ДТП „ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 384, 1 опис, 14 а.е., 0.12 л.м., 1949–1960 г.
Създадени са на основание ПМС № 9 от 27 ян. 1948 г. като ДТП „Облекло
и обувки“ с предмет на дейност: търговия на едро с промишлени стоки. През
1956 г. към тях са уедрени ДТП „Стройматметиз“ във Велико Търново и Горна
Оряховица и те са преименувани на ДТП „Промишлени стоки“. С ПМС № 35 от
17 февр. 1959 г. предприятията са закрити и дейността им се поема от новосъздадените ОТП.
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Устави – Ф. 269 (1957, 1958).
Протоколни книги от заседания на УС – Ф. 333 (1952–1958).
Нотариални актове за собственост на недвижими имоти – Ф. 333 (1956–
1957).
Годишни финансови планове – Ф. 269 (1954, 1957–1958); счетоводни
отчети и баланси (1948–1959).
Предавателен баланс и отчет на ДТП „Строителни материали и метални
изделия“ – Горна Оряховица – Ф. 269 (1956).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1949–1960).
Инвентарна книга – Ф. 384 (1949–1951).
ДЪР Ж А ВНИ Т Ъ Р ГОВСК И ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
„ ПРОД ОВО Л С Т В Е НИ СТ ОКИ“
2 фонда, 2 описа, 39 а.е., 0.83 л.м., 1948–1959 г.
ДТП „ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 335, 1 опис, 29 а.е., 0.58 л.м., 1948–1959 г.
ДТП „ПРОДОВОЛСТВЕНИ СТОКИ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 265, 1 опис, 10 а.е., 0.25 л.м., 1948–1959 г.
Създадени са на основание ПМС № 9 от 27 ян. 1948 г. като ДТП „Колониални
стоки“ с предмет на дейност: търговия на едро с хранителни продукти и колониални стоки. През 1952 г. се преименуват на ДТП „Бакалски стоки“, а от 1956 г.
са ДТП „Промишлени стоки“. С ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г. предприятията са
закрити и дейността им се поема от новосъздадените ОТП.

Устав и правилник за устройството и дейността – Ф. 265 (1948).
Протоколи от заседания на УС – Ф. 335 (1953–1959).
Заповеди по дейността (1948–1959).
Годишни планове по труда и ФРЗ – Ф. 265 (1948–1959).
Финансови планове – Ф. 265 (1948–1959); годишни баланси (1951–1958).
Книги за инвентарите и балансите – Ф. 265 (1948–1950, 1956–1959).
Ликвидационен баланс – Ф. 335 (1959).
Ревизионни актове от финансови ревизии на клоновете в Дряново, Велико Търново, Павликени и Габрово (1948–1958).
Щатни разписания – Ф. 265 (1948–1959).
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ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТОПЛИВО“ –
ОКРЪЖЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 332, 1 опис, 32 а.е., 0.57 л.м., 1948–1959 г.
Създадено е през 1948 г. със седалище Горна Оряховица с предмет на дейност: търговия с отоплителни материали. През 1951 г. става окръжен клон и
центърът се премества във Велико Търново. През 1956 г. към предприятието преминава търговията със строителни материали на дребно във Велико Търново и на
едро по селата. От октомври 1959 г. преминава към ОТП – окръжен клон Горна
Оряховица.

Заповедни книги (1950–1953).
Протоколи от заседания на УС и служебни конференции (1952–1957).
Годишен отчет, обзори и сведения за изпълнение на доставките (1953–
1958).
Годишни и месечни баланси (1948–1959).
Преписка по настаняване на предприятието в нова сграда (1958–1959).
Инвентарна книга (1949–1951).
О К Р Ъ Ж НИ Т Ъ Р ГОВСК И ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
4 фонда, 4 описа, 134 а.е., 1.20 л.м., 1959–1966 г.
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 671, 1 опис, 80 а.е., 0.73 л.м., 1959–1966 г.
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ –
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 10, 1 опис, 33 а.е., 0.12 л.м., 1959–1966 г.
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – КЛОН ЕЛЕНА
Ф. 1288, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1960–1966 г.
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 643, 1 опис, 12 а.е., 0.28 л.м., 1959–1966 г.
Създадени са през 1959 г. съгласно ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г. на базата
на закритите ДТП „Промишлени стоки“, „Продоволствени стоки“ и „Топливо“
и районните кооперативни съюзи. Окръжното управление се установява в Горна
Оряховица, а клоновете – във Велико Търново, Елена и Павликени. Закрити са в
края на 1966 г., като дейността им се поема от ОКС. Основната им дейност е
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търговия на едро с хранителни и промишлени стоки, отоплителни и строителни
материали, производство на сладкарски изделия, газирани напитки и др.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет – Ф. 671 и Клоновия
съвет – Ф. 10 (1961–1966).
Годишни доклади за стопанската дейност – Ф. 643 (1959–1962), Ф. 671
(1959).
Годишни планове по труда и ФРЗ, разходите по обръщението, стокооборота и стоковия фонд – Ф. 10, Ф. 671 (1959–1966).
Годишни статистически отчети за изпълнението на плана по труда –
Ф. 671 (1959–1966) и стокооборота – Ф. 10 (1960–1966).
Годишни счетоводни отчети (1959–1966).
Щатни разписания – Ф. 10, Ф. 671 (1959–1966).
Протоколи и материали от съвместни заседания на партийната и профсъюзната организация – Ф. 643 (1963–1965).
Доклади за отчитане на социалистическото съревнование – Ф. 1288
(1964–1966).
Г Р А Д С К И Т Ъ Р ГОВСК И ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
„ ГР А Д С К А Т Ъ Р ГОВИ Я“
4 фонда, 6 описа, 173 а.е., 2.55 л.м., 1948–1970 г.
ГТП „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 597, 1 опис, 39 а.е., 0.42 л.м., 1950–1957 г.
ГТП „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 630, 2 описа, 63 а.е., 1.01 л.м., 1951–1966 г.
ГТП „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 631, 2 описа, 57 а.е., 0.80 л.м., 1948–1970 г.
ГТП „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ – СВИЩОВ
Ф. 976, 1 опис, 14 а.е., 0.32 л.м., 1950–1966 г.
Създадени са през 1950 г. на базата на дейността на ОСП „Хоремаг“. От
1955 г. към тях преминава част от дейността на ДТП „Нармаг“ и ГПК „Наркооп“. В началото на 1958 г. предприятието във Велико Търново преминава към
ГТП „Хранителни стоки“ в града. Предприятията в Горна Оряховица и Свищов
след реорганизация през 1967 г. са към ДТП „Търговия на едро и дребно“, а предприятието в Павликени прераства в ДТП „Търговия на едро, дребно и обществено хранене“. От 1971 г. преминават като клонове „Търговия на дребно“ към СД
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„Търговия“ – Велико Търново. Основната им дейност е търговия с хранителни и
нехранителни стоки и обществено хранене.

Окръжни, инструкции и писма от ЦУ „Местна търговия“ и ОНС – Велико Търново по дейността на предприятието – Ф. 597 (1951–1957).
Протоколна книга от заседания на Дирекционния съвет, доклади и отчети за дейността – Ф. 630 (1951–1965).
Решения от заседания на Дирекционния съвет на ДТП „Търговия на
едро, дребно и обществено хранене“ – Ф. 631 (1967–1969).
Заповедни книги на ОСП „Хоремаг“ и ДТП „Нармаг“ – Павликени –
Ф. 631 (1948–1962).
Годишни производствени планове, планове по труда и ФРЗ, стокооборота и обръщението – Ф. 630 (1952–1965); годишни планове и отчети по труда,
ФРЗ и стокооборота – Ф. 597 (1956–1958), Ф. 631 (1970).
Финансови планове – Ф. 597, Ф. 976 (1950–1966); счетоводни отчети,
баланси и ревизионни актове (1948–1966).
Инвентарни книги – Ф. 631 (1948–1955).
Щатни разписания – Ф. 597 (1957–1958), Ф. 630, Ф. 976 (1950–1966).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„НАРОДЕН МАГАЗИН“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1170, 2 описа, 31 а.е., 0.23 л.м., 1957–1970 г.
Създадено е през 1957 г. като ГТП „Народен магазин“. С ПМС № 66 от
1966 г. предприятието се преименува на ДТП „Народен магазин“, като към него
преминава и част от дейността на ОТП – клон Велико Търново. Основната му
дейност е търговия на едро и дребно с промишлени нехранителни стоки. На основание ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. предприятието се реорганизира, а през
август 1971 г. преминава към новосъздадената СД „Търговия“ – Велико Търново
като клон „Народен магазин“.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1962–1966) и Стопанския комитет (1967–1970).
Годишни планове и отчети по труда и стокооборота (1959–1969).
Годишни статистически отчети за: остатъците, постъпленията и разходите на суровини и материали (1963–1965); постъпленията, продажбите
и наличните стоки в търговската мрежа (1959–1966); броя на действащите
магазини и заведения за обществено хранене (1959–1965).
Финансови планове (1968–1970); годишни счетоводни отчети (1957–
1970).
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Разделителен баланс между ДТП „Народен магазин“ и СД „Търговия“ –
Велико Търново (1970).
Щатни разписания (1959–1970).
Протоколи и доклади на профорганизацията (1961–1966).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 609, 2 описа, 53 а.е., 0.90 л.м., 1957–1970 г.
Създадено е през 1957 г. като ГТП „Хранителни стоки“. С ПМС № 66 от
1966 г. се преименува на ДТП „Хранителни стоки“. В началото на 1958 г. към него
преминава ГТП „Градска търговия“ – Велико Търново. Основната му дейност
е търговия на едро и дребно с хранителни стоки. На основание ПМС № 27 от
20 ноем. 1970 г. предприятието се реорганизира, а през август 1971 г. преминава
към новосъздадената СД „Търговия“ – клон „Народен магазин“ – Велико Търново.

Заповедни книги (1961–1962).
Протоколи от заседания на СС (1967–1970).
Годишни планове за: стокооборота (1960–1961, 1965–1969); стоковия
фонд (1958–1965); труда и ФРЗ (1958–1960, 1965–1970); материално-техническото снабдяване (1965–1969).
Годишни статистически отчети за: стокооборота (1958–1968); изпълнение плана по труда и ФРЗ (1958–1960, 1964–1968); приходите, разходите и
наличностите на суровини и материали (1960, 1963–1968); броя на действащите магазини в търговията и общественото хранене (1958–1965).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1957–1960, 1963–
1970); ревизионни актове (1958–1963).
Щатни разписания (1965–1970).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1320, 2 описа, 59 а.е., 1.00 л.м., 1971–1988 г.
Създадена е на 1 авг. 1971 г. на основание ПМС № 31 от 26 юли 1971 г. като
СД „Търговия“ при ОНС – Велико Търново с предмет на дейност: търговия на
дребно, обществено хранене, хотели и хлебопроизводство. Дирекцията ръководи,
планира и организира цялата търговско-стопанска дейност на територията на
окръга. В състава на дирекцията след 1980 г. влизат и предприятията „Столове“ във Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. Преустановява дейността
си през 1988 г. след закриването на ОНС – Велико Търново.

Преписка по създаването и устройството на дирекцията (1971).
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Протоколи, доклади, предложения и решения на СС (1978–1988).
Планове по стокооборота, труда, обема и себестойността (1971–1975,
1980–1988).
Статистически отчети по труда, стокооборота и общата промишлена
продукция (1972–1975, 1978–1988).
Финансови планове и годишни счетоводни отчети (1971–1988); разделителен баланс към 31 авг. 1988 г.
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980–1988);
щатни разписания (1971–1975, 1980–1988).
Планове и отчети за социалното развитие на колектива (1972–1975) и по
квалификацията (1974–1975).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ПОДЕЛЕНИЕ
„НАРОДЕН МАГАЗИН“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1315, 4 описа, 123 а.е., 0.88 л.м., 1971–2001 г.
Създадено е през 1971 г. след реорганизация на дейността на ДТП „Народен
магазин“ – Велико Търново. На основание ПМС № 31 от 26 юли 1971 г. преминава
като клон „Народен магазин“ към новосъздадената СД „Търговия“ – Велико Търново с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки на територията на града. След закриването на СД „Търговия“ през
1988 г. става СП „Народен магазин“ със същия предмет на дейност. На основание Решение № 72 от 27 септ. 1989 г. на ОбНС – Велико Търново се регистрира
Общинска фирма „Народен магазин“ с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с хранителни стоки, маркетинг, вътрешно и външнотърговски операции, производство и търговия на стоки за народно потребление и др. През 1992
и 1996 г. фирмата се преобразува последователно в ООД и ЕООД. През 2001 г.
дружеството е обявено в ликвидация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на фирмата
и преобразуването ѝ в ООД, ЕООД, прекратяване дейността и обявяване в
ликвидация (1989–2001).
Протоколи и материали от заседания на СС (1974–1975), УС (1989–
1990), Оперативното бюро (1997–1999) и съвместни заседания на Стопанския комитет и профкомитета (1981–1988).
Икономически анализи за дейността (1991, 1994); доклад за правен анализ (1992) и експертни оценки на търговски обекти (1997).
Годишен отчетен доклад (1979).
Годишни насрещни планове (1978–1980); годишни планове по стокооборота и труда (1971–1980).
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Годишни отчети за стокооборота (1971–1975, 1980), труда и персонала
в търговските организации и изпълнение плана за социално развитие (1975).
Годишни статистически отчети за: постоянно действащите магазини и
броя на годното за експлоатация оборудване (1971–1975); постъпленията,
продажбите и наличните стоки в търговската мрежа (1973–1980, 1987–1990);
произведената продукция (1990–1991); постъпленията от продажби (1992–
1994); приходите и разходите от дейността на търговските предприятия
(1992–1993); наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали (1987–1988); ресурсите и разпределението на стоките в организациите
за търговия на едро (1989–1990); персонала (1976–1977, 1979–1980); труда и работната заплата (1976–1979, 1990–1992); броя на специалистите по
образование (1978–1980); изпълнение на плана за социалното развитие на
колектива (1977–1980).
Годишни финансови планове (1971–1980) и счетоводни отчети (1971–
1989, 1991–2001); одитен доклад (1999–2001) и преоценка на дълготрайните
материални активи (1993, 1997).
Разделителен протокол и материали към него между „Нармаг“ и СД
„Търговия“ – Велико Търново (1988).
Щатни разписания (1971–1975, 1979–1980, 1992, 1997–2001).
Протоколи и доклади на профорганизацията (1975–1985); протоколи на
синдикалната организация (1990–1992, 1997–1999).
Колективни трудови договори и допълнителни споразумения (1974–
1978, 1993–1999).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ПОДЕЛЕНИЕ
„ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1122, 7 описа, 198 а.е., 1.36 л.м., 1954–1996 г.
Създадено е на 1 ян. 1954 г. като ГТП „Здрава храна“ – Велико Търново с
предмет на дейност организация на общественото хранене в града и промишлените зони. През 1956 г. към него е обединено ДТП „Специална търговия“, а през
1957 г. – ДТП „Народен ресторант“. През 1971 г. преминава като клон „Обществено хранене и хотели“ към СД „Търговия“ – Велико Търново. През 1973 г.
стопанисването на хотелите преминава към предприятие „Отдих и туризъм“,
а клонът се преименува на поделение „Обществено хранене“. След закриване на
дирекцията през 1988 г. става СП „Обществено хранене“ със същия предмет на
дейност. На основание Решение № 72 от 27 септ. 1989 г. на ОбНС – Велико Търново се регистрира Общинска фирма „Обществено хранене“, която поема активите и пасивите на предприятието. През 1992 г. фирмата се преобразува в ЕООД.
През 1996 г. дружеството е обявено за общинска приватизация.
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Технико-икономическа обосновка за създаване на Общинска фирма
„Обществено хранене“ (1989).
Решения на ОбНС – Велико Търново и Окръжен съд – Велико Търново
за регистриране на фирмата и преобразуването ѝ в ЕООД (1989, 1992).
Структурна схема на ръководство и управление (1989).
Правилници за устройството и дейността (1980, 1989).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет и Стопанския комитет
(1968–1975), СС (1989–1990), УС (1990–1992) и Оперативното бюро (1992–
1995).
Анализи на технико-икономическото състояние на фирмата (1992) и
правното състояние на дружеството (1996).
Годишни отчетни доклади (1960–1961, 1972–1975).
Бизнеспрограма за развитие на дружеството (1995).
Годишни планове по труда и ФРЗ (1959–1975), стокооборота (1960–1970,
1977–1978, 1982–1990) и материално-техническото снабдяване (1967–1970).
Годишни отчети и обзори за изпълнение плана по стокооборота и стоковите фондове (1967–1968, 1971–1975, 1984–1990).
Годишни статистически отчети за: труда и стокооборота (1960–1980);
промишлената продукция (1960–1965); основните показатели, характеризиращи ефективността на производството, постъпленията и продажбите, изразходваните и наличните стоки в заведенията за обществено хранене, капиталните вложения и въведените в действие основни фондове, основния ремонт и
трудовите злополуки (1976–1989).
Годишни финансови планове (1960–1989) и счетоводни отчети (1954–
1995); ревизионни актове (1975–1981, 1995–1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990, 1992–
1993); щатни разписания (1959–1975, 1988–1990, 1992–1995).
Протоколи и доклади от общи събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1973–1996).
Колективни трудови договори (1971, 1978–1980, 1991, 1993).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
КЛОН „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1301, 4 описа, 165 а.е., 0.97 л.м., 1971–1995 г.
Предприятието е създадено на 1 ян. 1971 г. на основание ПМС № 27 от 20
ноем. 1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска
координация и е приемник на дейността „търговия на дребно“ от ДТП „Търговия на едро и дребно“ – Горна Оряховица. Търговията на едро преминава към
ДСО „Търговия на едро“ – клон Горна Оряховица. На основание ПМС № 31 от 26
юли 1971 г. преминава като клон „Търговия на дребно“ към новосъздадената СД
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„Търговия“ – Велико Търново. След закриване на дирекцията през 1988 г. става
Общинско стопанско предприятие „Търговия“, като приема и дейността „търговия на едро“ от ДСО „Търговия на едро“ – клон Горна Оряховица. С Решение
№ 32 от 22 юни 1989 г. на ОбНС – Горна Оряховица се преобразува в Общинска
фирма „Търговия“, а от 1992 г. е ЕООД. През 1996 г. общинските фирми „Търговия“ ЕООД и „Здравец“ ЕООД преустановяват дейността си и се сливат в ново
дружество „Търговия за бита“ ЕАД – Горна Оряховица.

Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1981, 1989).
Протоколи и материали от заседания на Стопанския комитет (1971–
1975) и СС (1976–1989).
Годишни отчетни доклади (1984–1986, 1988–1989); доклади на директора за търговската дейност (1973–1974).
Доклад-анализ за състоянието на основните средства за производство и
договор за предоставяне на социалистическата собственост за стопанисване
и управление от колектива (1989–1990).
Годишни: планове по труда и ФРЗ (1981–1985); планове и отчети по труда и стокооборота (1971–1975, 1979–1980, 1986, 1988, 1991–1993); отчети
по основните икономически показатели (1977–1985); доклади и информации
за търговската дейност (1971–1975).
Годишни статистически отчети за: стокооборота на дребно (1981–1994);
труда, постоянно действащите магазини, продажбите и наличните стоки в
търговската мрежа на дребно, броя на годното за експлоатация оборудване,
постъпленията и продажбите в магазините и складовете в търговската мрежа
на дребно и заведенията за обществено хранене (1971–1994); експлоатацията
на автомобилния транспорт (1981–1992); персонала и ФРЗ (1981–1993); образователната и квалификационната структура на персонала и условията на
труд (1990–1992); енергийни баланси (1976–1985).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1971–1974, 1986–1988) и разпределението на персонала в търговията
(1971–1975, 1982, 1984–1990).
Годишни финансови планове (1971–1973, 1979–1989) и счетоводни отчети (1971–1989).
Разделителен баланс с ДТП – Горна Оряховица (1971).
Разделителен протокол между СД „Търговия“ – Велико Търново и Общинско стопанско предприятие „Търговия на дребно“ – Горна Оряховица
(1988).
Заповед на „Търговия“ ЕООД, споразумение и протокол-опис за връщане на одържавена собственост на Кооперативен съюз – Горна Оряховица
(1994–1995).
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1984–1985,
1988–1989); щатни разписания (1971–1975, 1978, 1982, 1985–1991).
Протоколи и доклади на профорганизацията (1971–1973, 1978–1986).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
КЛОН „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1332, 3 описа, 132 а.е., 0.95 л.м., 1961–1993 г.
Създадено е на 1 ян. 1957 г. като ГТП „Здрава храна“ с предмет на дейност:
организация на общественото хранене в града. През 1971 г. преминава като клон
„Обществено хранене“ към СД „Търговия“ – Велико Търново. След закриване на
дирекцията през 1988 г. става Общинско стопанско предприятие „Обществено
хранене“ със същия предмет на дейност. По решение на ОбНС – Горна Оряховица от 4 юли 1989 г. се преобразува в Общинска фирма „Здравец“, а от 1992 г.
е ЕООД. През 1996 г. общинските фирми „Търговия“ ЕООД и „Здравец“ ЕООД
преустановяват дейността си и се сливат в ново дружество „Търговия за бита“
ЕАД – Горна Оряховица.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния трудов ред (1985,
1988).
Протоколи и материали от заседания на СС (1970–1975, 1977, 1979–
1985, 1989–1991).
Годишни планове по стокооборота и труда (1969–1985); комплексна
програма и мероприятия за намаляване ръчния, физически тежкия и неприв
лекателен труд през ІХ петилетка (1986–1990).
Годишни отчети за изпълнение плана по стокооборота (1969–1975); годишни доклади за търговската дейност (1979, 1983–1985); информации за
търговското обслужване и модернизация на търговските обекти (1976); информации и отчети за състоянието на общественото хранене и перспективи
за неговото развитие (1987–1988), състоянието на ведомствения финансов
контрол и начините за по-пълно задоволяване потребностите на населението
от общината (1987), резултатите от изпълнението на плановете за научнотехническо и социално-икономическо развитие и финансово състояние на
предприятието (1988–1990).
Годишни статистически отчети за: стокооборота на дребно в търговската мрежа, труда в търговията, постоянно действащите магазини и заведенията за обществено хранене (1969–1992); броя на годното за експлоатация
оборудване в търговската мрежа (1969–1974); постъпленията и продажбите
(1969–1973); изразходваните и наличните стоки в заведенията за обществено хранене (1970, 1972–1974); остатъците, постъпленията и разхода на
суровини и материали (1969–1975); автомобилния транспорт (1969–1974,
433

Архивни справочници

1986–1992); изпълнение на комплексната програма за намаляване на ръчния
труд (1986–1990); социалното развитие на колектива (1986–1989); трудовите злополуки (1986–1992); образователната и квалификационната структура
на персонала и условията на труд (1990–1992); горивно-енергийни баланси
(1986–1992).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1969–1974) и разпределение на персонала по категории, пол и длъжности (1969–1970, 1972–1985).
Годишни финансови планове (1974–1985, 1988) и счетоводни отчети
(1961, 1965–1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976, 1980–
1985); щатни разписания (1969–1985, 1987, 1991–1993).
Протоколи и доклади от годишни отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1971–1976).
Колективни трудови договори, оценки и справки за изпълнението им
(1969–1985, 1988).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ПОДЕЛЕНИЕ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ОБЩЕСТВЕНО
ХРАНЕНЕ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1317, 4 описа, 111 а.е., 0.78 л.м., 1971–1995 г.
Създадено е на 1 ян. 1971 г. на основание ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. и
Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация
като ДТП за търговия на дребно и обществено хранене на базата на част от дейността на ДТП „Търговия на едро и дребно“ – Павликени с предмет на дейност:
търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки, обществено хранене, производство на хляб, сладкарски изделия и закуски. През август 1971 г. преминава
като клон към СД „Търговия“ – Велико Търново. След закриване на дирекцията
през 1988 г. става СП „Търговия и обществено хранене“. С Решение № 44 от 11
окт. 1989 г. на ОбНС – Павликени се преобразува в Общинска фирма „Маринополци“ с предмет на дейност: търговия на едро с хранителни стоки, търговия на
дребно с хранителни и промишлени стоки, обществено хранене, хотелиерство,
производство на сладкарски изделия и закуски. През 1993 г. фирмата е обявена в
ликвидация.

Решения на ОбНС – Павликени и Окръжен съд – Велико Търново за
образуване на общинска фирма, обявяване в ликвидация и промяна в състава
на ликвидаторите (1989–1993).
Устройствен правилник (1989); правилник за вътрешния трудов ред
(1985).
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Протоколни книги и протоколи от заседания на СС (1986–1989) и УС
(1990–1993).
Годишен отчет за дейността (1991).
Стабилизационна програма (1992).
Годишни планове за основните икономически показатели (1984–1989),
по труда (1971, 1973–1976, 1980, 1984–1989) и стокооборота (1971–1975).
Годишни доклади и информации за изпълнение на търговско-финансовия план (1971–1983); доклади, таблици и справки за провеждане на преглед
по обществената производителност на труда (1974–1975).
Годишни статистически отчети за: действащите магазини и търговски
заведения (1974–1975, 1984–1988); експлоатацията на автомобилния транспорт (1980–1986); капиталните вложения и основния ремонт (1981–1989);
остатъците, постъпленията и разхода на суровини и материали (1971–1975);
социалното развитие на трудовите колективи (1988–1989); движението и
разпределението на персонала и работната заплата (1974–1978, 1980, 1984,
1986–1989).
Годишни финансови планове (1974–1975, 1986–1988) и счетоводни отчети (1971–1989, 1992–1993, 1995); ревизионни актове (1990–1994).
Разделителен протокол със СД „Търговия“ – Велико Търново (1988).
Наредби за вътрешностопанската сметка (1972–1973); наредби и вът
решни правила за организация на работната заплата (1974–1975, 1984–1989);
щатни разписания (1974–1975, 1980, 1984–1992).
Годишни планове за материално-техническото снабдяване (1971–1975);
справки за материално-техническата база и капиталните вложения (1973);
титулни списъци и задания за изработване на инженерни проекти на обектите
от капиталното строителство (1973–1975).
Годишни анализи за заболяванията и трудовите злополуки (1985–1988);
статистически отчети за трудовите злополуки, средствата и социалния ефект
от подобряване условията на труда (1973–1975, 1984, 1986).
Планове, доклади и протоколи на профсъюзната организация (1976–
1993).
Колективни трудови договори (1972, 1976, 1981–1987, 1993–1994).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ПОДЕЛЕНИЕ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО“ – СВИЩОВ
Ф. 1267, 5 описа, 171 а.е., 0.85 л.м., 1971–1997 г.
Създадено е на 1 ян. 1971 г. на основание ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. и
Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация
като ДТП за търговия на дребно на базата на част от дейността на ДТП „Тър-
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говия на едро и дребно“ – Свищов с предмет на дейност: търговия на дребно с
хранителни и промишлени стоки. През август 1971 г. преминава като клон към
СД „Търговия“ – Велико Търново. След закриване на дирекцията през 1988 г. става СП „Търговия“, като към него преминават и бившите поделения на дирекцията „Хлебопроизводство“ и „Обществено хранене“. С Решение № 40 от 25 май
1989 г. на ОбНС – Свищов се преобразува в Общинска фирма „Меркурий“ с предмет на дейност: търговия на едро с хранителни стоки, търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки, обществено хранене, хотелиерство, производство
на хляб, сладкарски изделия и закуски. С решения на ОбНС – Свищов през 1989 и
1990 г. се отделят в самостоятелни фирми дейностите „хлебопроизводство“ и
„обществено хранене“. Търговията с промишлени стоки се обособява в Общинска фирма „Спектър“ . През 1993 г. „Меркурий“ ЕООД и „Спектър“ ЕООД се
сливат и регистрират ново дружество „Търговия на дребно“ ЕООД – Свищов със
100 % общинско участие и предмет на дейност: търговия на дребно с хранителни
и нехранителни стоки.

Решения на: Районен съд – Свищов за образуване Общинска фирма
„Меркурий“; Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на фирмата
(1989), отделяне дейност „Търговия с промишлени стоки“ в общинска фирма
„Спектър“, преобразуване на „Меркурий“ в ООД и сливане със „Спектър“
ЕООД в „Търговия на дребно“ ЕООД – Свищов, промени в управлението и
представителството на дружеството (1991–1996).
Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1971, 1979, 1989).
Протоколи и материали от общи събрания (1977–1985) и заседания на
СС (1971–1976, 1982–1985) и УС (1989–1990).
Анализ на правното състояние на дружеството (1997).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1977–1983, 1987,
1990); доклади за дейността на отделите (1973–1975).
Годишни планове по труда и ФРЗ (1976–1990), стокооборота (1976–
1985), основните показатели (1986, 1988–1990), разходите на обръщението
(1988–1990).
Отчет за изпълнение на плана за VII петилетка (1976–1980); годишни
отчети по стокооборота (1976–1985).
Годишни статистически отчети за: основните показатели, характеризиращи ефективността на производството, продукцията, услугите, разходите
по тях и чистата продукция, постоянно действащите магазини, капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове (1976–1996); персонала
и ФРЗ (1977–1980); разпределението на персонала в търговията по професии
и длъжности, форми и системи на заплащане на труда, размер на работната заплата (1977–1980) и по категории, длъжности и пол (1976–1979, 1981–
1984); състава, възнаграждението, движението и образованието на персона436
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ла и социалното развитие на трудовите колективи (1976–1982); трудовите
злополуки (1992–1995).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1971–1990); годишни
счетоводни отчети на „Меркурий“ ЕООД, „Спектър“ ЕООД (1991–1993) и
„Търговия на дребно“ ЕООД (1993–1996).
Разделителен и приемо-предавателен протокол за предаване активи и пасиви на Общинска фирма „Меркурий“ от поделения „Търговия на дребно“ и
„Обществено хранене“ – Свищов и счетоводни справки към тях (1988–1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1974–1975,
1981–1985, 1990); щатни разписания (1971–1985, 1990, 1992–1994, 1996).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1973–1985, 1991–
1996).
Колективни трудови договори (1972–1980, 1982–1985, 1996).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ПОДЕЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ – СВИЩОВ
Ф. 1327, 4 описа, 109 а.е., 0.63 л.м., 1971–1998 г.
Създадено е през 1971 г. на основание ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация
на базата на ГТП „Здрава храна“ – Свищов като клон „Обществено хранене“
към СД „Търговия“ – Велико Търново. Основната му дейност е търговия с хранителни стоки, напитки, кулинария, организиране и стопанисване на заведения
за обществено хранене. През 1988 г. преминава към новосъздаденото СП „Търговия“ – Свищов. С Решение № 113 от 9 авг. 1990 г. на ОбНС – Свищов отново е
самостоятелно, а в края на същата година става Общинска фирма „Обществено
хранене“. През 1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД. През 1998 г. общинското
дружество е приватизирано.

Правила за организацията и работата на търговските заведения за обществено хранене в Свищов (1980).
Устройствен правилник (1991).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1981–1985).
Годишни отчетни доклади (1979–1985).
Анализ на правното състояние на дружеството (1997).
Държавни планове за разходите на обръщението (1977–1979); годишни
планове по труда (1975–1979, 1981–1985), стокооборота, персонала и ФРЗ
(1981–1985).
Отчети за изпълнение на плана по основните показатели и за капиталните вложения през VII петилетка (1976–1980).
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Годишни статистически отчети за: общата продукция, материалните
разходи и чистата продукция (1976, 1978–1985); стокооборота на дребно
(1977–1985, 1990–1994); магазинната мрежа и заведенията за обществено
хранене (1981–1985, 1994–1995); основните показатели за ефективността на
производството (1976–1980); ресурсите и реализацията на вторични суровини (1979–1980); капиталните вложения и въведените в действие основни
фондове (1976–1980); наличностите, приходите и разходите на суровини и
материали (1978–1980, 1994–1995); основния ремонт (1976–1980); усъвършенстване организацията на живия труд (1982–1984); намаляване на ръчния и физически тежкия и непривлекателен труд (1981–1983); персонала и
ФРЗ (1977–1985); образователната и възрастовата структура на персонала
(1992); изпълнението на плана за социалното развитие на трудовите колективи (1976–1985).
Годишни финансови планове (1975, 1977–1985) и счетоводни отчети
(1971–1985, 1991–1996); годишен баланс (1997); приключителен баланс и
отчет за приходите и разходите (1998).
Разделителен баланс с Общинска фирма „Калето“ (1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976, 1978,
1980–1985, 1991); щатни разписания (1972–1974, 1976–1985, 1991–1992).
Протоколи и отчетни доклади на профсъюзната организация (1978–
1985).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОЛОВЕ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1331, 4 описа, 134 а.е., 0.49 л.м., 1967–2001 г.
Създадено е през 1961 г. като Дирекция „Ученически столове“ към отдел
„Народна просвета“ при ГНС – Велико Търново с предмет на дейност: столово
хранене на учениците от учебните заведения във Велико Търново. В началото на
1965 г. се преобразува в СП „Столове“ и разширява предмета на дейност: стопанисване и експлоатация на столове към учебни заведения, предприятия, учреждения и организиране на павилиони, лавки и бюфети към тях. На основание Решение
№ 451 от 5 юни 1997 г. на ОбС – Велико Търново се преименува на Общинско
предприятие „Столове“. С Решение № 378 от 26 февр. 2001 г. на ОбС – Велико
Търново предприятието се закрива.

Решение на ОбС – Велико Търново за закриване на предприятието и
заповеди на кмета на общината за инвентаризация на имуществото (2001).
Правилници за вътрешния ред (1971, 1980, 1986, 1995).
Наредба за организация и управление на предприятието (1997).
Протоколи от заседания на СС (1982–1990), СС и синдикалната организация по договаряне на работната заплата (1991).
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Годишни отчетни доклади (1979–1988); анализ (1993) и доклад за състоянието на предприятието (2001).
Концепция за организиране на ученическото столово хранене за учебната 1999/2000 г.; програми за подобряване на столовото хранене (1979–1985).
Годишни планове за: производствената дейност (1972–1975, 1979–
1980), приходите и разходите за издръжка (1967–1975, 1979–1980, 1983,
1986–1990), стокооброта на столовете и бюфетите (1972–1974), стоковия
фонд (1984–1985), труда (1979–1989).
Годишни отчети за произведените условни единици (1986–1990); справки за продажбите на продукция, стоки и услуги (1994–1997).
Годишни статистически отчети за: стокооборота, изразходваните и наличните стоки в заведенията за обществено хранене (1973–1975); постъп
ленията и продажбите (1970–1975, 1979, 1983–1984, 1993–1997); броя на
годното за експлоатация оборудване в складовете на търговската мрежа на
дребно (1970–1975); разходите по обръщението (1970–1975, 1979–1985);
труда в търговията (1970–1975); персонала и ФРЗ (1982–1990) и социалното
развитие на трудовите колективи (1981, 1984–1988).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1971–1974) и разпределението на
персонала по категории, пол, възраст, образование (1986–1987, 1990).
Финансови планове (1967–1975, 1979–1980); годишни счетоводни отчети (1970–1975, 1979–1990, 1993–1997); баланси и отчети за приходите и
разходите (1998–2001); ревизионни актове (1991–1998).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978–1985,
1989); щатни разписания (1970–1986, 1989–1991, 1994–2000).
Протоколи и доклади от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1981–1986).
Колективни трудови договори (1969–1975, 1981–1985, 1991, 1994,
1996).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОЛОВЕ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1370, 4 описа, 119 а.е., 0.45 л.м., 1966–2002 г.
Създадено е през 1966 г. като общинско мероприятие „Столове“ и предмет на дейност: столово хранене на учениците от учебните заведения в Горна
Оряховица. От началото на 1967 г. към него се предават и училищните бюфети.
С решение на ИК на ОНС – Велико Търново от 3 февр. 1970 г. се създава СП
„Столове“ с предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на столове към
учебни заведения, предприятия, учреждения и организиране на павилиони, лавки
и бюфети към тях. През 1995 г. работническите столове се закриват. На осно-
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вание Решение № 23 от 9 дек. 1999 г. на ОбС – Горна Оряховица предприятието
се трансформира в „Столове“ ЕООД с предмет на дейност: организиране и реализация на основно и подкрепително хранене на учащите се на територията на
общината, обслужване на ученически лагери, учрежденски и диетични столове;
ресторантьорство; покупка на хранителни стоки за търговия в ученическите
бюфети. През 2001 г. дейността на дружеството се прекратява и се открива
процедура по ликвидация.

Учредителен акт на „Столове“ ЕООД (1999); решения на Окръжен съд –
Велико Търново и ОбС – Горна Оряховица за вписване, прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на дружеството (2001–2002); договор за
възлагане на ликвидацията (2002).
Наредба за организация и управление на предприятието (1978).
Протоколи от заседания на СС (1981–1984).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1973–1978, 1983–
1985).
Доклад от юбилейно честване (1976).
Годишни планове по труда и ФРЗ (1979, 1981, 1983–1984) и стокооборота (1980–1981, 1985).
Годишни отчети за изпълнение на плана по основните показатели (1976–
1985); информации за производствената дейност (1974–1978).
Годишни статистически отчети за: стокооборота на дребно (1983–1985);
постъпленията, продажбите и наличностите в търговската мрежа (1982–
1994); разходите на обръщението (1982–1984); персонала, ФРЗ и разпределението на персонала по категории и длъжности (1982–1985); социалното
развитие на трудовите колективи (1981–1985).
Годишни счетоводни отчети (1983–1985, 1987–1990, 1992–1995, 1997–
2002).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1989);
щатни разписания (1966–1985, 1989, 1992–1998).
Отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1976–1985); годишни статистически отчети за изразходваните средства по колективния трудов договор (1983–1984) и дейността по социалистическото съревнование
(1983–1985).
ОБЕДИНЕНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТУДЕНТСКИ
ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ“ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1337, 5 описа, 224 а.е., 0.89 л.м., 1965–2000 г.
Създадено е на основание Разпореждане № 646 от 27 авг. 1963 г. на МС
като ДП „Студентски столове“. След преминаването на висшите учебни заве-
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дения към Комитета за наука, технически прогрес и висше образование към него
се изграждат стопански предприятия „Студентски столове“ и „Студентски
общежития“ с филиали в университетските градове. Съгласно Разпореждане
№ 145 от 5 авг. 1976 г. на МС двете предприятия се сливат в ОСП „Студентски
общежития и столове“, а двата филиала във Велико Търново стават клон на
обединеното предприятие с предмет на дейност: експлоатация и ремонт на студентски общежития, спортни съоръжения, столове, клубове и други заведения за
обществено хранене и културен отдих. От 1 ян. 1988 г. клонът се обособява като
СП „Студентски общежития и столове“ – Велико Търново към СО „Студентски
общежития и столове“. През 1995 г. обединението се преобразува в ЕАД, а предприятието във Велико Търново става негов клон.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на „Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Велико Търново (1996) и вписване
промени в управлението и представителството (1998).
Устав на дружеството (1995).
Правилник, наредби и инструкции за устройството, дейността и вътрешния финансов контрол (1980–1982).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1982–1983, 1986); протоколни книги от заседания на СС (1989–1995).
Годишни отчетни доклади за стопанската дейност (1977–1986).
Годишни планове за: задължителните задачи и разчети (1984–1986), основните показатели (1984–1989), разходите и приходите (1983–1988), стокооборота на столовете и бюфетите (1977–1983), труда (1982–1990), социалното развитие на трудовите колективи (1985–1987), развитието на помощното
стопанство (1982–1987).
Годишни отчети за: изпълнение на основните показатели, труда и състава на ФРЗ (1984–1990), разходите по обръщението (1983–1988), материалнотехническата база (1988–1990).
Годишни статистически отчети за: стокооборота на дребно (1982–1987,
1991–1995); будките, лавките и павилионите (1985–1987); постъпленията,
продажбите и наличните стоки в заведенията за обществено хранене (1969–
1975, 1977–1978, 1980–1995); столовете (1977–1983, 1991–1995), оборудването на търговските складове и магазини и заведенията за обществено хранене (1977–1987); експлоатацията на автомобилния транспорт (1982–1990);
персонала и ФРЗ (1977–1989); социалното развитие на трудовите колективи
(1984–1990); насочените и настанените на работа млади специалисти (1984–
1989), повишаване квалификацията на кадрите (1984–1988).
Еднократни статистически сведения за: броя на заетите специалисти с
висше, полувисше и средно специално образование (1986, 1988), разпреде441
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лението на персонала по категории, длъжности, пол, образование, възраст
(1973–1989).
Годишни финансови планове (1977–1990) и счетоводни отчети (1976–
2000).
Годишни счетоводни отчети на СП „Студентски столове“ (1965, 1970,
1972–1975) и ДСП „Студентски общежития“ (1972–1975).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1992, 1993);
щатни разписания (1977–1990, 1995–2000).
Щатни разписания на СП „Студентски столове“ (1974–1976) и ДСП
„Студентски общежития“ (1972–1976).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1977–1989).
Колективни трудови договори (1984–1986, 1993, 1997–1998).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ“ – СВИЩОВ
Ф. 1559, 3 описа, 95 а.е., 0.33 л.м., 1975–1996 г.
Създадено е като ОСП „Студентски общежития и столове“ – клон Свищов
с разпореждане на Бюрото на МС от 5 авг. 1976 г. след сливане на съществуващите стопански предприятия „Студентски столове“ и „Студентски общежития“ с предмет на дейност: експлоатация и ремонт на студентски общежития,
спортни съоръжения, учебно-спортни бази, оздравителни лагери, столове, бюфети, клубове и други заведения за обществено хранене и културен отдих. От 1
ян. 1988 г. клонът се обособява като СП „Студентски общежития и столове“ –
Свищов към СО „Студентски общежития и столове“. През 1995 г. обединението
се преобразува в ЕАД, а предприятието в Свищов става негов клон.

Съдебни решения за образуване и регистрация на „Студентски столове
и общежития“ ЕАД – клон Свищов (1995–1996).
Правилници за: студентските общежития (1976), управление, условия за
ползване и вътрешен ред (1995).
Протоколи от заседания на СС (1987, 1989–1993).
Годишни отчетни доклади (1976–1983).
Годишни статистически отчети за: производството на селскостопански и
животновъдни продукти (1978–1980); постъпленията и продажбите в столовете (1981–1985); труда и ФРЗ (1982–1989); стокооборота на дребно (1980–
1987); оборудване на заведенията за обществено хранене (1982–1987); капиталните вложения и въведените в действие основни фондове (1981–1983,
1989–1990); основния ремонт (1981, 1983–1985, 1989–1990); селскостопанските животни (1981–1983); трудовите злополуки (1992–1995).
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Годишни финансови планове (1976–1989) и счетоводни отчети (1976–
1995); ревизионни актове (1975–1978).
Щатни разписания (1976–1989, 1994, 1995).
Отчетни доклади на профсъюзната организация (1977–1981).
Колективни трудови договори (1991–1994).
ОБЕДИНЕНИ ЖП СТОЛОВЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1545, 3 описа, 80 а.е., 0.39 л.м., 1974–1998 г.
Предприятието е създадено през 1965 г. с предмет на дейност: експлоатация и стопанисване на жп столове като обекти за обществено хранене. До
1974 г. няма юридическа самостоятелност. Първоначално към него са жп столовете в Горна Оряховица и Велико Търново. Постепенно разширява дейността си с
новооткрити столове в Левски, Плевен, Попово, Габрово, Върбаново, Плачковци,
Търговище, Свищов, Троян, Шумен. От 1 юли 1993 г. към него преминават Обединени жп столове – Русе, а от 1 ян. 1998 г. – Варна, Синдел, Девня и Добрич. В
изпълнение на решение на УС на НК БДЖ от 29 апр. 1998 г. и Заповед № 823 от 23
юни 1998 г. на генералния ѝ директор Обединени жп столове – Горна Оряховица
се закриват, като активите и пасивите преминават към Поделения за товарни
превози – Горна Оряховица и Варна и Локомотивни депа – Варна и Русе.

Протоколи от заседания на СС (1986–1987, 1989, 1992, 1993) и Съвета
за социално сътрудничество (1997, 1998).
Препис от протокол на УС на НК БДЖ и заповед на генералния директор за прекратяване дейността на предприятието (1998).
Отчетни доклади за стопанската дейност (1977–1992).
Производствен план за IХ петилетка (1986–1990); годишни планове за
производството на кухненска продукция (1980–1990) и по труда (1980–1996).
Статистически отчети и сведения за персонала и ФРЗ (1974–1990, 1994–
1997) и разпределение на персонала по категории, длъжности, пол, възраст и
местоживеене (1981–1982).
Годишни счетоводни отчети (1974–1997); баланс и отчет за приходите и
разходите към 30 юни 1998 г.
Щатни разписания (1978–1997).
Информации за работата на комисията по охрана на труда (1983–1984)
и състоянието на съоръженията (1987); протоколи от проверки по охрана на
труда (1982–1985).
Протоколи от заседания на профкомитета с материали към тях (1981–
1983); заповеди за награждаване на работници и служители (1981).
Колективни трудови договори (1978, 1981).
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СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕСТОРАНТИ И СПАЛНИ
ВАГОНИ“ – ЗВЕНО ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1314, 4 описа, 106 а.е., 0.86 л.м., 1958–1992 г.
Създадено е на 1 апр. 1958 г. като ДСП „ЖП ресторанти и спални вагони“ –
клон Горна Оряховица с предмет на дейност: обществено хранене, търговия
на дребно с хранителни и нехранителни продукти чрез ресторанти, павилиони,
вагон-ресторанти и разносна търговия на територията на Великотърновски,
Габровски, Русенски и Търговищки окръзи. През 1977 г. клонът става звено, а от
1982 г. е поделение на СП „ЖП ресторанти и спални вагони“.

Правилници за устройството и дейността (1982).
Наредби за оценяване на обслужването в обектите за търговия (1980).
Протоколни книги от заседания на СС (1975–1982, 1988–1992).
Годишни отчетни доклади (1970–1975, 1985–1988).
Годишни планове по: труда и ФРЗ (1968–1979, 1981–1990), основните икономически показатели (1982–1990), стокооборота (1975–1979, 1981–
1990), приходите и разходите за комунално-битовата дейност (1981–1984),
обръщението и автотранспорта (1981–1985).
Аналитични справки за ефективността от стопанската дейност на търговските обекти (1982).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, образователната и
квалификационната структура на персонала и условията на труд (1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, длъжности и пол (1990).
Финансови планове (1964–1980, 1984) и годишни счетоводни отчети
(1964–1980, 1983, 1985–1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–1990);
правила за бригадната организация на труда и бригадната стопанска сметка
(1984); щатни разписания (1966–1990).
Протоколи и доклади за дейността на профорганизацията (1969–1978).
Колективни трудови договори (1970–1976, 1979–1980); отчет-информация за изпълнение на задълженията по колективния трудов договор (1985).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ“ – ОКРЪЖЕН КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1129, 5 описа, 200 а.е., 3.06 л.м., 1963–1996 г.
Създадено е през 1963 г. на основание ПМС № 83 от 8 юли 1963 г. като
ОТП „Топливо“ на базата на дейността на отдел „Топливо“ при ОТП – Горна
Оряховица с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с отоплителни и
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строителни материали. През 1972 г. се преименува на СД „Горивни и строителни материали“ – окръжен клон Горна Оряховица. От 1977 г. е ОП „Горивни и
строителни материали“. През 1988 г. става Търговско предприятие „Горивни и
строителни материали“. От 1993 г. е вписано в търговския регистър като клон
на „Горивни и строителни материали“ ЕООД – София. През 1996 г. дружес
твото става клон на „Топливо“ ЕАД – София, което през 1997 г. е обявено за
приватизация.

Правилници за устройството и дейността (1967, 1970).
Устав (1970).
Протоколи и материали от заседания на СС (1971–1993).
Анализ на правното състояние на имуществото (1995).
Годишни отчетни доклади (1978–1980); информации на ръководството
за средствата, изразходвани за ново строителство, реконструкция, модернизация на предприятието, снабдяването на населението от окръга с горивни
материали, условията на труд и усъвършенстване организацията на труда
(1981–1984).
Насрещни планове за социално-икономическото развитие (1981–1986) и
заетите лица по отрасли (1984–1986).
План-програми и справки за разходите за обръщението по елементи,
формиране на ФРЗ и чистата продукция, разпределение на лимита и насрещен план на заетите лица по отрасли (1984–1986).
Годишни планове по труда и стокооборота на дребно (1976–1980); годишни планове и отчети по труда и ФРЗ (1963–1975).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1963–1969, 1976–
1978, 1981–1986, 1989–1992), стокооборота на дребно в търговската мрежа
и общественото хранене (1963–1969, 1976–1978, 1981–1985); магазинната
мрежа (1991–1995), продажбите и наличните стоки в търговската мрежа на
дребно (1992–1995), продажбите и техните постъпления (1992–1994), социалното развитие на трудовия колектив (1985–1989), трудовите злополуки
(1981–1985, 1988, 1994–1996), експлоатацията на автомобилния транспорт
(1988–1990), образователната и квалификационната структура на персонала
(1983–1985, 1990, 1992).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно образование и за разпределението на персонала по категории, длъжности, пол, образование, общ трудов стаж (1976–1980).
Разделителни и встъпителни баланси на окръжното предприятие и клоновете (1963).
Годишни: финансови планове (1963–1990); баланси (1963–1975); счетоводни отчети (1976–1994).
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Вътрешни правила за организация на работната заплата (1982–1991,
1995); щатни разписания (1963–1980, 1984, 1989, 1991, 1993–1996).
Протоколи и доклади за дейността на профсъюзната организация (1965–
1967, 1983–1984).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ТЪРГОВИЯ НА
ЕДРО“ – ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1293, 4 описа, 223 а.е., 1.34 л.м., 1971–1997 г.
Създадено е на 1 ян. 1971 г. съгласно ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация
на базата на ДТП „Нармаг“ и ДТП „Хранителни стоки“ – Велико Търново, от
които се отделя търговията на едро. Основната му дейност е търговия на едро
с промишлени и хранителни стоки. През 1988–1990 г. съществува като поделение
на Търговско предприятие „Промишлени стоки“ – Габрово. С Решение № 10 от 7
ноем. 1990 г. на Министерство на търговията и услугите поделенията на предприятието се преобразуват в държавни фирми. Поделението във Велико Търново
се преобразува в ДФ „ВЕЛТТЕД“ с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, изкупуване, посредническа и външнотърговска дейност. През 1993 г. фирмата
е преобразувана в ЕООД, което е приватизирано през 1999 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и преобразуване на фирма „Велттед“ и увеличаване капитала на дружеството (1990–
1994).
Правилници за устройството, дейността и управлението (1987, 1989).
Протоколи от: общи събрания на колектива (1991–1996) и събрания
на пълномощниците (1986, 1988); заседания на СС (1982–1990), УС (1991–
1993) и съвместни заседания на ръководството и синдикатите (1991–1997).
Технико-икономически анализ на дейността и проект за развитие на
фирмата (1991–1992).
Годишни отчетни доклади (1972–1974, 1976–1980, 1983–1989); отчети
за дейността на фирменото ръководство (1992–1994).
Годишни планове по стокооборота и труда (1971–1990).
Отчети за изпълнение на плана по стокооборота (1971–1980) и плановете за VІ (1971–1975) и VІІ (1976–1980) петилетка.
Годишни статистически отчети за стокооборота и труда в търговията,
персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, магазинната и търговската мрежа, постъпленията и продажбите, експлоатацията на автомобилния
транспорт и др. (1971–1996).
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Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала
(1972–1982, 1985–1986) и броя на специалистите с висше, полувисше и средно образование (1971–1979).
Годишни финансови планове (1971–1973, 1978, 1980–1989) и счетоводни отчети (1971–1997); встъпителен баланс (1971).
Разделителни протоколи във връзка със създаването и реорганизацията
на предприятието (1971) и с ОКС – Велико Търново за разделяне стоковия
фонд за 1981 г. на държавен и кооперативен (1980).
Разделителни баланси с ДТП „Нармаг“ и ДТП „Хранителни стоки“
(1971), Общинско предприятие „Търговска къща“ и СД „Търговия“ – поделение „Нармаг“ – Велико Търново (1988).
Щатни разписания (1971–1990, 1992–1997).
Заповед, програма и справки за преминаване към петдневна работна седмица (1974–1975).
Годишни отчети за временна нетрудоспособност (1971–1972); докладанализ за проведени комплексни изследвания и критичен анализ на организацията на труда (1972).
Протоколи и доклади от заседания на профкомитета (1971–1989) и годишни отчетно-изборни събрания на профорганизацията ( 1973, 1977–1980).
Договори, протоколи и доклади по отчитане на социалистическото съревнование (1971–1975).
Колективни трудови договори (1971–1975, 1981–1987, 1991–1996).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТЪРГОВСКА КЪЩА – БОЛЯРКА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1705, 2 описа, 40 а.е., 0.15 л.м., 1988–2007 г.
Създадена е с Решение № 78 от 30 юни 1988 г. на ИК на ОбНС – Велико
Търново на базата на действащата Мебелна къща и част от складовата база на
ДСО „Търговия на едро“ – Велико Търново като Общинско предприятие „Търговска къща“ с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със стоки за обзавеждане на дома. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Търговска
къща – Болярка“ с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със стоки за
обзавеждане на дома и услуги; вътрешна и външнотърговска дейност. От март
1992 г. се преобразува в ЕООД. През ноември 2006 г. дружеството е обявено в
ликвидация, а на 25 юни 2007 г. е заличено от търговския регистър.

Решения на ИК на ОбНС и Окръжен съд – Велико Търново за: образуване на Общинско предприятие „Търговска къща“, преобразуването му в общинска фирма и ЕООД, промяна в капитала и управлението на дружеството
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(1988–2000); обявяване в ликвидация и заличаване от търговския регистър
(2006–2007).
Правилници за вътрешния трудов ред (1988, 1996).
Протоколи от общи събрания (1988–1998) и заседания на СС и УС
(1988–1991).
Отчети за дейността на Контролния съвет (1989–1990); анализ и отчет за
дейността на дружеството (1998–1999).
Годишни статистически отчети за: магазинната мрежа; наличностите,
постъпленията и разходите на суровини, материали, горива; продажбите и
наличните стоки в търговската мрежа на дребно; трудовите злополуки (1988–
1999).
Годишни счетоводни отчети, баланси и отчети за приходите и разходите
(1988–2006).
Разделителен баланс със СО „Търговия на едро“ – Велико Търново
(1988).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1988–1999);
щатни разписания (1988–2004).
Колективни трудови договори и допълнения към тях (1993–1998).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ТЪРГОВИЯ НА
ЕДРО“ – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1273, 5 описа, 151 а.е., 1.01 л.м., 1971–1999 г.
Предприятието е създадено на 1 ян. 1971 г. съгласно ПМС № 27 от 20 ноем.
1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация с предмет на дейност: търговия на едро с промишлени и хранителни
стоки. През 1988–1990 г. съществува като поделение на Търговско предприятие
„Промишлени стоки“ – Габрово. С Решение № 10 от 7 ноем. 1990 г. на Министерство на търговията и услугите поделенията на предприятието се преобразуват в държавни фирми. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 4 дек.
1990 г. поделението в Горна Оряховица се регистрира като ДФ „УНИ – ГОТ“ с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно, обществено хранене, договаряне,
изкупуване и експедиция на стоки за цялата страна, външнотърговска дейност.
През 1993 г. фирмата се преобразува в „ТЕД“ ЕООД, което е приватизирано през
1999 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: регистриране на ДФ
„Уни – ГОТ“ и преобразуването ѝ в ЕООД (1990, 1993), смяна на управ
лението и увеличаване на капитала, актуално състояние на дружеството и
регистриране на „ТЕД – 99“ ООД – Горна Оряховица (1994–1999).
Анализ на правното състояние на дружеството (1997).
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Договор между министъра на търговията и туризма и управителя на
„ТЕД – 99“ ООД за приватизационна продажба на дружеството (1999).
Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1990).
Протоколи от общи събрания (1990–1994) и заседания на СС и УС
(1977–1993).
Доклади, изложения, възражения и справки на директора във връзка
с дейността (1971–1980); годишни доклади за стопанската дейност (1981–
1982).
Годишни планове по труда и стокооборота (1971–1983); план и отчет за
основните икономически показатели за VIII петилетка (1981–1985); годишни
отчети по стокооборота (1971–1979).
Годишни статистически отчети за труда, персонала и ФРЗ, търговските
складове и магазини, ресурсите и разпределението на стоки в търговията на
едро, експлоатацията на автомобилния транспорт, постъпленията и разхода
на суровини и материали, броя на трудовите злополуки (1971–1993), продажбите и наличностите на потребителски стоки (1989–1993).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, длъжности и пол (1976–1980, 1986, 1987, 1990).
Годишни финансови планове (1971–1975, 1980–1985) и счетоводни отчети (1971–1975, 1977–1995, 1998); баланс и отчети за приходите и разходите, средствата за работна заплата и основните финансови резултати (1997,
1999); ревизионен акт (1995–1996).
Разделителен баланс с ДТП „Търговия на едро и дребно“ – Горна Оряховица (1971).
Щатни разписания (1971–1980, 1987, 1989–1991, 1994–1998).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1980, 1986–1988,
1991–1992); протоколи, доклади и решения от отчетно-изборни събрания на
профорганизацията (1971–1981, 1985–1986); договори, справки и информации във връзка със социалистическото съревнование (1972–1976).
Колективни трудови договори (1971–1981, 1983–1985, 1991–1993).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО“ – ФИЛИАЛ ЕЛЕНА
Ф. 1287, 1 опис, 21 а.е., 0.10 л.м., 1971–1975 г.
Предприятието е създадено на 1 юли 1971 г. съгласно ПМС № 27 от 20 ноем.
1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация с предмет на дейност: търговия на едро с промишлени и хранителни
стоки. През 1976 г. губи юридическа самостоятелност, а от 1980 г. активите и
пасивите му се приемат от ОКС – клон Елена.
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Планове по труда (1973–1975).
Статистически отчети за: складовете и годното за експлоатация оборудване (1971–1973), труда в търговията (1971–1975), ресурсите и разпределението на стоките (1972–1975), разпределението на персонала (1972–1975),
персонала и състава му (1974–1975), работата на автомобилния транспорт
(1973–1975), броя на специалистите с висше, полувисше и средно образование (1971–1974).
Годишни счетоводни отчети (1971–1975).
Разделителен баланс с ОКС – Велико Търново (1971).
Щатни разписания (1972–1975).
Доклади, протоколи и решения от годишни отчетно-изборни събрания
на профорганизацията (1971–1975).
Колективни трудови договори (1973–1975).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО“ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1261, 3 описа, 165 а.е., 0.84 л.м., 1970–1997 г.
Предприятието е създадено на 1 ян. 1971 г. съгласно ПМС № 27 от 20 ноем.
1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация с предмет на дейност: търговия на едро с промишлени и хранителни
стоки. През 1988–1990 г. съществува като поделение на Търговско предприятие
„Промишлени стоки“ – Габрово. С Решение № 10 от 7 ноем. 1990 г. на Министерство на търговията и услугите поделенията на предприятието се преобразуват
в държавни фирми. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 6 дек. 1990 г.
се регистрира ДФ „ТЕДИОР“ – Павликени с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, обществено хранене, договаряне, изкупуване и експедиция на стоки. През 1994 г. се преобразува в ЕООД. Със Заповед № РД-18-2888 от 10 окт.
1994 г. на министъра на търговията се прекратява дейността на дружеството
и е открита процедура за ликвидация, която приключва през август 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на дружес
твото (1990, 1994).
Устройствен правилник (1991).
Протоколи от заседания на СС (1987–1989), УС (1991–1992) и съвместни заседания на СС и профкомитета (1971–1975).
Годишни отчетни доклади (1971–1983).
Годишни планове по стокооборота (1971–1973, 1978–1987), труда и
ФРЗ (1971–1989), разходите по обръщението (1985–1986).
Статистически отчети за: стокооборота на дребно в търговската мрежа,
постъпленията и продажбите, труда и ФРЗ, постъпленията и разходите за су450
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ровини и материали (1971–1975, 1978–1980, 1982, 1985–1991, 1995); трудовите злополуки (1974–1975, 1978–1980, 1982, 1985–1995); разпределение на
персонала и състава му (1974–1980, 1982); броя на подготвените и повишили
квалификацията си работници (1971–1972).
Годишни финансови планове (1972–1975, 1977–1983) и счетоводни отчети (1972–1975, 1977–1992, 1994–1996); ликвидационен баланс, отчет за
приходите и разходите и одиторска оценка към 31 авг. 1997 г.
Разделителни баланси с ОКС – Велико Търново (1970) и СД „Търговия
и обществено хранене“ – клон Павликени за прехвърляне търговската дейност с хранителни стоки (1988).
Приемателно-предавателен протокол между председателя на Кооперативен съюз – Велико Търново и ликвидатора на „ТЕДИОР“ ЕООД – Павликени за възстановяване на кооперативно имущество (1996).
Щатни разписания (1971–1980, 1982, 1984–1991).
Информации за средствата по безопасността и хигиената на труда (1976,
1979–1980, 1982).
Протоколи и материали към тях от учредително и отчетно-изборни съб
рания на профорганизацията (1971–1975).
Колективни трудови договори (1971–1974, 1991).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО“ – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1298, 6 описа, 159 а.е., 0.63 л.м., 1970–2004 г.
Предприятието е създадено на 1 ян. 1971 г. съгласно ПМС № 27 от 20 ноем.
1970 г. и Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация с предмет на дейност: търговия на едро с промишлени и хранителни
стоки, производство на сладкарски изделия. През 1988–1990 г. съществува като
поделение на Търговско предприятие „Промишлени стоки“ – Габрово. С Решение
№ 10 от 7 ноем. 1990 г. на Министерство на търговията и услугите поделенията
на предприятието се преобразуват в държавни фирми. С решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 10 дек. 1990 г. се регистрира ДФ „ТЕД – Свищов“ с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, изкупуване, посредническа и външнотърговска дейност. През 1993 г. фирмата се преобразува в ЕООД. През 2004 г.
чрез приватизационна продажба преминава към „ЗИЕНО“ АД – Шумен.

Решения на: министъра на търговията за преобразуване на поделенията на Търговско предприятие „Промишлени стоки“ – Габрово в държавни
фирми; Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на ДФ „ТЕД – Свищов“, преобразуването ѝ в ЕООД и увеличаване капитала на дружеството
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(1990–1995), промени в управлението, представителството, обстоятелствата
по регистрация и допълнение в предмета на дейност (1997–2003).
Договор за приватизационна продажба на дружеството между Агенция
за приватизация и „ЗИЕНО“ АД – Шумен (2004).
Правилници за устройството (1991) и вътрешния трудов ред (1980).
Протоколи от общи събрания (1986–1990), заседания на СС (1980–1983,
1988–1991) и съвместни заседания на СС и профкомитета (1986–1990).
Отчетни доклади за дейността (1986–1988).
Годишни планове по труда и разходите на обръщението (1976–1985,
1987); годишни планове и отчети по стокооборота (1976–1985, 1988, 1990).
Годишни статистически отчети за труда, персонала и ФРЗ, търговските
складове и магазини, ресурсите и разпределението на стоки в търговията на
едро, продажбите и наличностите на потребителски стоки, експлоатацията на
автомобилния транспорт, постъпленията и разхода на суровини и материали,
броя на трудовите злополуки (1971–1995), продадените стоки в търговската
мрежа на дребно (1996–1998) и обектите в търговската мрежа на дребно и
общественото хранене (1996).
Еднократни статистически отчети за движението, образованието и разпределението на персонала (1976–1985).
Годишни финансови планове (1971–1975, 1981–1983, 1986–1988) и счетоводни отчети (1976–1991, 1993–2004).
Баланси: разпределителен (1970), встъпителен (1971), годишни (1971–
1975), разделителен със СО „Търговия на едро“ – Велико Търново (1988).
Разделителен протокол с ТП „Промишлени стоки“ – Габрово (1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–1978,
1982, 1986–1995), щатни разписания (1971–1994, 1996–2004).
Протоколи от заседания на профкомитета (1978–1980, 1982–1985); док
лади за дейността на профорганизацията (1971–1981).
Колективни трудови договори (1971–1975).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „СОРТОВИ СЕМЕНА“ –
РАЙОНЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 485, 7 описа, 350 а.е., 4.48 л.м., 1957–1998 г.
На основание ПМС от 17 дек. 1956 г. се създава Окръжно управление „Сортови семена“ – Велико Търново като поделение на Управление „Сортови семена“
към Министерството на земеделието. През 1965 г. се преименува на ДСО „Сортови семена“ – районен клон Велико Търново. Основната му дейност е изкупуване, заготовка и пласмент на сортови семена и посадъчен материал на вътрешния
и външния пазар, която осъществява чрез своите пет агроучастъка във Велико
Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов и Севлиево. До 1990 г. предприя-
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тието търпи редица промени в наименованието без да променя предмета си на
дейност. От началото на 1991 г. е поделение на новосъздадената ДФ „Семена
и посадъчен материал“ – София под името Предприятие „Семена и посадъчен
материал“ – Велико Търново. Със Заповед № 141 от 6 юли 1994 г. на министъра
на земеделието е преобразувано в ЕАД. В началото на 1998 г. е приватизирано.

Заповеди на министъра на земеделието за преобразуване на предприятието в АД и откриване процедура за приватизация (1994–1997).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружес
твото и промени в състава на Съвета на директорите (1995–1997).
Устав (1994); правилници за устройството и вътрешния ред (1966, 1986,
1988, 1989).
Протоколни книги и протоколи от: общи събрания и заседания на Дирекционния съвет (1958–1969), СС (1968–1993), оперативното ръководство
(1992–1993), общи и делегатски събрания на пълномощниците (1986–1992).
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1983–1991) и агроучастъци: Велико Търново (1978–1988), Горна Оряховица (1980), Павликени (1980, 1984–1989); доклад по случай 30-годишнината на предприятието
(1987).
Годишни планове по труда (1957–1990), изкупуването, реализацията
и пласмента на продукцията (1967–1980, 1983–1990), износа (1981–1990);
перспективни и насрещни планове по изкупуването (1971–1978).
Доклади, информации и отчети за изпълнение на стопанските задачи и
производствено-финансовия план (1958–1991); информации за семепроизводството на зърнени и фуражни култури (1958–1960); годишни отчети за
износа (1978–1982).
Статистически отчети за: използваемата земя, посевните площи, средните добиви, напояването и отводняването, растителната защита, наличните селскостопански машини, разхода на суровини и материали (1962–1982);
автомобилния транспорт (1962–1992); износа, средните изкупни цени на
селскостопанските произведения, производствената дейност, произведената
продукция и стокооборота, изкупените сортови семена, ресурсите и разпределението, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки (1981–1993); продажбите
на продукция, стоки и услуги (1994–1997); разпределението, образованието
и квалификацията на персонала (1962–1988); броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1981, 1983, 1986, 1988).
Програма за финансово оздравяване на дружеството (1994); годишни
финансови планове (1957–1991) и счетоводни отчети (1957–1992, 1994–
1997); ревизионни актове (1990–1997).
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Разделителен протокол с ДФ „Семена и посадъчен материал“ – София
(1994).
Приемо-предавателен протокол за купувача на дружеството и приключителен баланс (1997).
Протоколи от заседания на ТИС (1986–1988); внедрени рационализаторски предложения (1986–1987); научни разработки по въпросите на семената и посадъчния материал (1983, 1984); инженерен проект за прилагане на
нова бригадна организация на труда (1983).
Щатни разписания (1959–1997).
Протоколи и доклади от заседания на профкомитета и годишни отчетноизборни събрания на профорганизацията (1967–1993).
Колективни трудови договори (1964–1982, 1994–1998) и отчети за изпълнението им (1964–1982).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МОТОТЕХНИКА И
АВТОСЕРВИЗ“ – ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1389, 3 описа, 149 а.е., 0.88 л.м., 1975–2000 г.
Създадено е в началото на 1975 г. като клон на ДСО „Мототехника и автосервиз“ с предмет на дейност: търговия с леки коли и други стоки, свързани с експлоатацията на моторните превозни средства, и техническо обслужване. От
1977 г. клонът става поделение, а от 1981 г. – предприятие. В края на 1990 г. към
предприятието преминава Автосервиз – Велико Търново и то се преобразува в ДФ
„Търново – Авто“ с предмет на дейност: търговия и сервиз на моторни превозни
средства и резервни части. През 1993 г. фирмата се преобразува в ЕООД. През
2000 г. дружеството е приватизирано от новосъздаденото „Търново – Авто Инвест“ АД.

Решения на: Министерство на търговията и услугите за създаване на ДФ
„Търново – Авто“ (1990); Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и
промени в управлението и капитала на фирмата (1992–2000).
Информационен меморандум (1999).
Учредителен протокол на „Търново – Авто Инвест“ АД, списък на учредителите и разпределение на акционерния капитал (1999).
Договори за приватизационни продажби (1999–2000).
Протоколи от заседания на СС (1975–1980, 1987–1990); протокол от годишно отчетно събрание и доклади за резултатите от дейността на предприятието (1975).
Годишни отчети за стопанската дейност (1976–1980, 1987–1989).
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Годишни производствени планове (1985–1990), планове по труда, себес
тойността, разходите на обръщението в търговията на дребно (1975–1980),
стокооборота и търговската дейност (1985–1989).
Годишни статистически отчети (1976–1980, 1985–2000).
Програма за финансово оздравяване (1994); годишни финансови планове (1985–1988) и счетоводни отчети (1975–1981, 1985–2000).
Разделителен протокол и баланс за разделяне на ДФ „Мототехника и
автосервиз“ – предприятие Велико Търново на шест фирми (1990).
Щатни разписания (1975–1978, 1987–1989, 1992–1993).
Програма, протокол, доклад, справки и мероприятия по охрана на труда
(1983–1989).
Протоколи за отчитане на социалистическото съревнование и заповеди
за награждаване на първенците (1976–1980).
Учредителен протокол, протоколи, доклади и решения на профорганизацията (1975–1981).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МОТОТЕХНИКА И
АВТОСЕРВИЗ“ – АВТОСЕРВИЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1381, 2 описа, 69 а.е., 0.35 л.м., 1965–1990 г.
Създадено е през 1965 г. като ДП „Авторемонтни сервизни станции“ – клон
Велико Търново за автосервизна дейност. През 1971–1974 г. е на подчинение на
ДСО „Мототехника и автосервиз“ – клон Ловеч. От 1975 г. е ДСО „Мототехника и автосервиз“ – Автосервиз Велико Търново. С ПМС от 1990 г. се обединява с
ДСО „Мототехника и автосервиз“ – предприятие Велико Търново в ДФ „Търново – Авто“.

Планове: годишни производствени, по труда и себестойността на продукцията (1985–1990).
Доклад за производствената и финансовата дейност (1969).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция (1965–
1990), себестойността (1981–1990), специализацията и кооперирането на
производството (1970–1980), дейността на автосервизите за общо ползване
(1977–1980), експлоатацията на автомобилния транспорт (1976–1984, 1988,
1990), персонала и ФРЗ (1974–1990), продукцията и услугите (1981–1988),
трудовите злополуки (1981–1990).
Годишни счетоводни отчети (1965–1990).
Щатни разписания (1985–1988).
Доклади от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1974–
1976).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СВИЩОВ – АВТО“ – СВИЩОВ
Ф. 1619, 1 опис, 32 а.е., 0.15 л.м., 1976–1993 г.
Обособява се като самостоятелно предприятие през 1976 г., когато се отделя от „Автосервиз“ – Велико Търново и става поделение на ДСО „Мототехника и автосервиз“ – клон Велико Търново. Основната му дейност е сервизно обслужване на моторни превозни средства и даване автомобили под наем, търговия с резервни части, продажба на нови автомобили. През 1990 г. се преобразува
в ДФ „Свищов – авто“. През април 1993 г. става ЕООД, а през септември същата
година е приватизирано.

Годишни планове за: себестойността на продукцията, труда (1976–1990)
и производството (1983, 1985–1990).
Годишни статистически отчети за: промишлената продукция, стоковите
фондове, услугите на населението, персонала и ФРЗ (1976–1993); трудовите
злополуки (1976, 1978–1990); себестойността на продукцията (1977–1990);
експлоатацията на автомобилния транспорт (1977–1979, 1981, 1982, 1984,
1985, 1987–1990).
Еднократни статистически отчети за: броя на специалистите с висше,
полувисше и средно образование (1976), разпределението на персонала по
професии, длъжности и размер на работната заплата (1981, 1982, 1984, 1987).
Годишни счетоводни отчети (1976–1993).
Разделителен баланс с „Мототехника и автосервиз“ – предприятие Велико Търново (1990).
Щатни разписания с изменения и допълнения към тях (1976–1988).
ДЪРЖАВНО ОБЕДИНЕНИЕ „КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ И
ТЪРГОВИЯ С КНИЖАРСКИ СТОКИ“ –
КЛОН „ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1033, 5 описа, 165 а.е., 1.04 л.м., 1949–1997 г.
Създадено е през 1949 г. като ДТП с предмет на дейност: търговия с книги,
учебници и канцеларски материали. От 1959 до 1981 г. е клон на ДО „Книгоразпространение и търговия с книжарски стоки“, след което става Окръжно предприятие „Книгоразпространение“. На основание Заповед № 66 от 25 юни 1990 г.
на министъра на икономиката и планирането се преобразува в ДФ „Българска
книга“ с предмет на дейност: търговия с книги, други печатни произведения, канцеларски материали, звукозаписващи средства, касети и др. От 1993 г. е ЕООД,
а през 1998 г. се приватизира.
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Заповеди на Министерство на икономиката и планирането и Министерство на търговията и решения на Окръжен съд – Велико Търново за създаване на ДФ „Българска книга“, преобразуването ѝ в ЕООД, регистриране на
промени в управлението и представителството (1990–1997).
Правилници за устройството (1990) и вътрешния трудов ред (1987).
Структурни схеми на управление на предприятието (1982–1983, 1985).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1974–1979) и УС
(1990–1993); протокол от делегатско събрание на колектива, критичен анализ за състоянието на обектите и договор за предаване на собствеността за
стопанисване на основния трудов колектив (1988).
Анализи на правното състояние на дружеството (1993, 1996).
Юбилеен доклад по случай 25 години от създаване на предприятието
(1974).
Отчетни доклади за дейността (1971, 1973–1975, 1977–1981).
Годишни планове по труда и ФРЗ, издръжката на обръщението, стокооборота и материално-техническото снабдяване (1952–1985); инженерен
проект (1980).
Отчети и таблици по труда и ФРЗ, доставките и издръжката на обръщението (1957–1968).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, стокооборота на
дребно (1976–1985), продажбите и наличните стоки в търговската мрежа на
дребно (1990–1992, 1994–1995), магазинната мрежа (1991–1995) и експлоатацията на автомобилния транспорт (1990–1992).
Годишни финансови планове (1957–1964, 1971–1990) и счетоводни отчети (1951–1952, 1957–1974, 1976–1994); баланси и отчети за приходите и
разходите, заетите лица и средствата за работната заплата (1995–1997); ревизионни актове от финансови ревизии (1949–1966).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1979–1986,
1989–1991, 1994, 1997); щатни разписания (1951–1968, 1973–1975, 1982–
1997).
Колективни трудови договори (1970–1980, 1986, 1991–1997).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1379, 3 описа, 126 а.е., 0.81 л.м., 1976–1995 г.
Създадена е на основание ПМС № 151 от 10 дек. 1975 г. на базата на част от
дейността на клонове на ДСО „Търговия на едро“ във Великотърновски, Габровски и Търговищки окръзи с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с риба
и рибни продукти, хранителни и нехранителни стоки и обществено хранене. През
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1988 г. от състава на предприятието излиза Габрово, а през 1991 – Търговище,
Попово и Горна Оряховица. В края на 1990 г. се регистрира като ДФ „Океан –
ВТ“, като към предмета на дейност се добавя външнотърговска дейност и производство на готови и полуготови храни. През 1993 г. фирмата се преобразува в
ЕООД, което е приватизирано през 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на ДФ „Океан – 91“ и преобразуването ѝ в ЕООД (1990, 1993).
Правилници за вътрешния ред (1984) и дейността, устройството и управ
лението (1985, 1987, 1991).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1979–1987) и УС
(1988–1992).
Годишни отчетни доклади (1976, 1981–1991).
Годишни държавни и насрещни производствени планове (1981–1982,
1987–1990); планове по труда (1976–1989) и стокооборота (1977, 1980).
Информации, отчети, обзори и анализи за производствената дейност
(1976–1980).
Годишни и еднократни статистически отчети по дейността, състава, движението и разпределението на персонала (1976–1995).
Наредба за организация на вътрешния финансов контрол (1985); годишни производствено-финансови планове (1986–1987) и счетоводни отчети
(1976–1981, 1984–1994).
Разделителни протоколи и баланси с клонове на ДСО „Търговия на
едро“ при създаване на предприятието (1976).
Разделителен баланс с базите в Търговище и Попово (1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–1980,
1985–1988, 1992); щатни разписания (1976–1982, 1985–1995).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията и заседания на профкомитета (1977–1990).
Колективни трудови договори (1977–1982, 1985–1986, 1991–1992).
КОМБИНАТ „БУЛГАРПЛОД“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1458, 3 описа, 211 а.е., 2.27 л.м., 1974–1997 г.
Създаден е от 1 юли 1974 г. към ДСО „Булгарплод“с предмет на дейност:
организиране производството, изкупуването, преработката и реализацията на
пресни и преработени плодове и зеленчуци. Комбинатът обединява дейността
на 8 консервни предприятия и изкупвателно-търговски бази. Съгласно Заповед
№ 185 от 7 ноем. 1990 г. на Министерството на икономиката и планирането
и с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 27 ноем. 1990 г. се създава ДФ
„Север“ – Велико Търново, която поема активите и пасивите на комбината и
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запазва предмета на дейност. В състава на фирмата влизат: Консервен завод
„Република“ – Свищов, Консервен завод „Мизия“ – Полски Тръмбеш и изкупвателните търговски бази във Велико Търново, Свищов и Павликени. През 1991 г.
свищовските предприятия излизат от състава на фирмата, а тя се преобразува
в ЕООД. През 1994 г. от състава на дружеството излиза и заводът в Полски
Тръмбеш. През 1998 г. „Север“ ЕООД – Велико Търново влиза в процедура на приватизация.

Заповеди на Министерство на икономиката и планирането и решения на
Окръжен съд – Велико Търново за създаването на ДФ „Север“, преобразуването ѝ в ЕООД, промени в управлението и предмета на дейност (1990–1998).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1977, 1982, 1987, 1991).
Протоколи и материали от заседания на СС и годишни делегатски събрания (1974–1990), заседания на УС и събрания на пълномощниците (1991).
Анализ на правното състояние на дружеството (1996).
Програми и перспективни планове за специализация и развитие на консервното производство (1979–1986); годишни производствени планове, планове по труда, себестойността, стокооборота, изкупуването и износа на продукция (1974–1990).
Годишни статистически отчети (1974–1990); инженерен проект за производство на стерилизирани зеленчуци (1977).
Годишни финансови планове (1975–1990) и счетоводни отчети (1974–
1997); ревизионни актове (1991–1997).
Разделителни протоколи между ДФ „Север“ и държавните фирми „Домат“, „Камъка“, „Металопак“ и „Фрукт“ (1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1977–1991);
щатни разписания (1977–1997).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1974–1980).
Колективни трудови договори (1975–1986, 1991–1996).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „СВИЩОВПЛОД – КОМЕРСИАЛ“ –
СВИЩОВ
Ф. 1673, 1 опис, 20 а.е., 0.09 л.м., 1990–2002 г.
С Решение № 555 от 10 юни 1991 г. на МЗХП Изкупвателно-търговска база –
Свищов, влизаща в състава на ДФ „Север“ – Велико Търново, се преобразува в
самостоятелна фирма с държавно имущество „Стъклен – 91“ с предмет на
дейност: изкупуване, преработка и търговия с пресни и преработени културни
и диворастящи плодове и зеленчуци в страната и чужбина, производство на амбалаж, транспортна дейност и др. В края на октомври 1991 г. се преобразува в
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ЕООД. През май 1993 г. се преименува на „Свищовплод – комерсиал“ ЕООД. През
1996 г. дружеството е обявено в несъстоятелност, която приключва през 2002 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за промени в наименованието и управлението, прекратяване дейността на дружеството и назначаване
на синдик (1991–1996), прекратяване на производството по несъстоятелност
(2002).
Анализ на правното състояние на имуществото (1997).
Протоколи от проведени търгове и постановления на Окръжен съд – Велико Търново за влизане във владение на закупени обекти (1996–1998).
Годишни статистически отчети за: продажбите и наличните стоки в
търговската мрежа (1992–1995), постъпленията, наличностите и разходите
на суровини и материали (1991–1997), разхода на горива и електроенергия
(1991–1996), трудовите злополуки (1992–1996).
Годишни счетоводни отчети (1991–1997).
Разделителен протокол и баланс с „Републикаконсерв“ ЕООД – Свищов
(1994–1997).
Щатни разписания (1990–1993).
Колективен трудов договор (1993).
ОБЕДИНЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АМБАЛАЖ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1516, 3 описа, 100 а.е., 0.51 л.м., 1963–2000 г.
Създадено е като самостоятелно предприятие през 1972 г. на базата на отдел „Амбалаж“ при ОТП – Горна Оряховица с предмет на дейност: изкупуване
и търговия с всички видове амбалаж. В края на 1990 г. се регистрира като ДФ
„Амбарица – Горна Оряховица“. През 1993 г. се преобразува в ЕООД. Със Заповед
№ РД-21-760 от 10 юни 1998 г. на Министерството на търговията и туризма е
обявено за приватизация. Приватизирано е през 1999 г.

Решения и удостоверение на Окръжен съд – Велико Търново за: регис
триране на ДФ „Амбарица – Горна Оряховица“, актуалното състояние на
дружеството, преобразуването му в ЕООД (1990–2000).
Заповеди на Министерство на търговията и туризма за приватизация,
въвод във владение на дружеството и приемо-предавателен протокол (1998–
1999).
Договори между министъра на търговията и туризма и управителя на
„Транс инженеринг“ ООД – Горна Оряховица за приватизационна продажба на дружествени дялове от капитала на „Амбарица – Горна Оряховица“
ЕООД и образуване на „Амбарица – Горна Оряховица“ ООД (1999).
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Устройствен правилник (1991).
Протоколи и материали от заседания на СС (1972–1982, 1990) и УС
(1991–1993); снимки от живота на предприятието (1973–1986).
Анализ на правното състояние на имуществото (1997).
Доклади и информации за изпълнение на основните икономически показатели (1983–1985); отчетни доклади за стопанската дейност (1986–1990).
Програма за развитие и подобрение на складовата база във Великотърновски окръг (1979–1980); годишни планове за реализация на амбалаж и промишлена продукция (1984, 1986, 1990) и по труда (1978–1982).
Годишни и еднократни статистически отчети за дейността на предприятието, движението и разпределението на персонала и работната заплата
(1971–1997).
Годишни финансови планове (1978–1981); годишни счетоводни отчети
на отдел „Амбалаж“ при ОТП – Горна Оряховица (1963–1971) и ОП „Амбалаж“ (1972–1998); ревизионен акт (1997–1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1985–1986,
1989–1992); щатни разписания (1971–1997).
Колективни трудови договори и споразумения (1984, 1986, 1991–1997).
КОМБИНАТ „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1529, 4 описа, 93 а.е., 0.79 л.м., 1964–1998 г.
Създаден е през 1964 г. като Управление „Вторични суровини“ – окръжен
клон Горна Оряховица с предмет на дейност: изкупуване, сортиране, съхраняване и предоставяне за преработка на вторични суровини. Неколкократно променя наименованието си като държавно и окръжно предприятие и клон на СО
„Вторични суровини“. От 1986 г. е Комбинат „Вторични суровини“, от 1989 г. –
поделение на ДФ „Феникс-ресурс“ – София. След преобразуване на държавната
фирма през 1991 г. става „Вторични суровини“ ЕООД и предмет на дейност:
изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, производство на изделия за бита, вътрешна и външнотърговска дейност.
Приватизирано е през 1998 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Вторични суровини“ ЕООД, промени в управлението и представителството и
увеличаване капитала на дружеството (1991–1998).
Правилници за вътрешния трудов ред и производствено-управленчески
структури (1981, 1984–1985, 1988, 1994).
Протоколи от: общи събрания на пълномощниците (1986–1991), заседания на СС (1987–1990) и Бюрото за икономически анализ (1987–1988).
Доклади за стопанската дейност (1981, 1983–1984, 1988–1989).
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Държавни планови задачи и насрещни планове за стопанската дейност,
изкупуването и реализацията на вторични суровини (1981–1985); годишни
планове по труда и изкупуването (1979–1985).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1979–1989), наличностите и разходите на суровини и материали (1982, 1984, 1994–1997), ресурсите и реализацията (1987–1989, 1994–1997), постъпленията, продажбите
и наличните стоки в търговската мрежа на дребно (1984, 1994–1996), социалното развитие на трудовите колективи (1980–1988), трудовите злополуки
(1991–1997).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, групи длъжности, пол и брой на незаетите места в комбината и
подразделенията му (1989).
Годишни финансови планове (1979, 1984, 1987–1989) и счетоводни отчети (1964–1990); баланси и отчети за приходите и разходите, персонала и
средствата за работна заплата (1991–1997); ревизионен акт (1996–1998).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1985,
1989–1990); щатни разписания (1978–1997).
Колективни трудови договори (1990–1996).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „РУДМЕТАЛ“ –
КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1537, 5 описа, 163 а.е., 1.29 л.м., 1966–1997 г.
Създадено е като клон на ДСО „Металснаб“ на 1 юни 1966 г. с предмет на
дейност: снабдяване с метали, метални изделия, кабели и др. предприятия и организации във Великотърновски и Габровски окръзи и по разпределение в страната.
Към предприятието се обособяват на самостоятелен баланс клонове в Свищов и
Габрово. През периода 1969–1976 г. съществува като клон на ДСО „Рудметал“.
От 1 окт. 1976 г. е уедрено към ОПСО – Горна Оряховица. На основание ПМС № 4
от 1978 г. се отделя от нея като ПСП „Металснаб“. През 1989–1991 г. е поделение на ДФ „Металснаб“ – София, от 1991 до 1993 г. е ЕАД „Горна Оряховица –
МС“ с предмет на дейност: търговия с метали и други стоки, промишлена и сервизна дейност, производство на стоки и извършване на търговски услуги. От юни
1993 г. е дъщерно дружество на „Металснаб холдинг“ АД – София. През 1998 г.
е извършена частична приватизация на „Металснаб холдинг“, а през 1999 г. дейността на дъщерните дружества се прекратява.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Горна Оряховица – МС“ АД и вписване на промени в съвета на директорите
(1991–1997).
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Протоколи от общо събрание на акционерите, устав и договор за управ
ление на дружеството (1997).
Правилници за устройството и дейността (1968, 1984).
Протоколи и материали от общи събрания (1987–1988), заседания на
Дирекционния съвет (1969–1970), Стопанския комитет (1974–1976, 1978,
1981, 1983–1988, 1990–1991) и Съвета на директорите (1992–1996).
Протоколи, решения и информации на Производствения комитет (1967–
1968).
Годишни отчетни доклади (1972, 1975–1984, 1992–1995).
Насрещни планове с приложенията към тях (1974–1976, 1979–1983);
натурален план (1976); годишни планове по труда и ФРЗ (1967–1970, 1974–
1976).
Отчети за: изпълнение на държавния план за VI петилетка (1971–1974)
и държавния план по стокооборота (1976); труда и материално-техническото
снабдяване (1975–1976).
Финансови планове (1966–1970, 1973–1975); годишни счетоводни отчети (1966–1976, 1978–1996); встъпителни баланси на ДП „Металснаб“ (1966)
и ПСП „Металснаб“ (1978).
Разделителни протоколи с ДП „Техснаб“ – Габрово (1966) и окръжните пласментно-снабдителни организации в Горна Оряховица и Търговище
(1978).
Протокол за прехвърляне лимита за численост на персонала от ОП „Вторични суровини“ – Горна Оряховица на ПСП „Металснаб“ (1981).
Щатни разписания (1966–1970, 1974–1983, 1991–1996); годишни отчети
за персонала, неговия състав, движение и възнаграждение (1970–1975).
Протоколи и доклади на профорганизацията (1972–1973, 1981–1990).
Протоколи, обзори и таблици за резултатите от социалистическото съревнование (1966, 1968) и награждаване на работници и служители (1974–
1976).
ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„МЕТАЛСНАБ“ – СВИЩОВ
Ф. 1547, 4 описа, 125 а.е., 0.68 л.м., 1976–2000 г.
Създадено е през 1957 г. като „Държавно снабдяване“ – клон Свищов с основна дейност: материално-техническо снабдяване с метали и метални изделия
от внос и местно производство. През периода 1959–1968 г. е клон на ДП „Материално-техническо снабдяване“ – Горна Оряховица, след което преминава на
подчинение на ДСО „Рудметал“. През 1976 г. преминава към ОПСО – Горна Оряховица като Национална снабдителна база за метали. На основание ПМС № 4 от
1978 г. се обособява като ПСП „Металснаб“. През 1989–1991 г. е поделение на
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ДФ „Металснаб“ – София. С Разпореждане № 27 от 29 окт. 1991 г. на МС ДФ
„Металснаб“ се преобразува в ЕАД „Металснаб холдинг“ с 12 дъщерни АД. С решение от 21 ноем. 1991 г. Окръжен съд – Велико Търново регистрира „Свищов –
МС“ АД с предмет на дейност: търговия с метали и други стоки, промишлена и
сервизна дейност, производство на стоки и извършване на търговски услуги. През
1998 г. е извършена частична приватизация на „Металснаб холдинг“, през 1999 г.
дейността на дъщерните дружества се прекратява, а през 2000 г. „Свищов –
МС“ АД се заличава в търговския регистър.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация и промени
в капитала на дружеството (1991–1997), вписване на промени в състава на
директорите и наименованието, заличаване на дружеството (1998–2000).
Устав (1991); правилник за вътрешния трудов ред (1981).
Протоколи и материали от заседания на Съвета на директорите (1991–
1997), Стопанския комитет и годишни отчетни събрания (1976–1983, 1987).
Анализ на правното състояние на имуществото (1994).
Доклад и материали от честване на 25-годишнината на предприятието и
Указ № 12 на ДС на НРБ за награждаване на предприятието със златен орден
на труда (1982).
Годишен отчетен доклад (1997); доклади-анализи за стопанската дейност
(1984–1990).
Годишни планове за стопанската дейност, труда и социалното развитие
(1977–1983, 1986–1989); годишни отчети за промишлената дейност (1988–
1989).
Статистически отчети по дейността на предприятието (1978–1990).
Годишни финансови планове (1979–1983) и счетоводни отчети (1978–
1998); ревизионни актове (1994–1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978–1983,
1991); щатни разписания (1979–1984, 1987–1997).
Годишни отчетни доклади за техниката на безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и опазване природната среда (1978–1983); информации и статистически отчети по охрана на труда (1978–1997).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета и отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1981–1984).
Колективни трудови договори (1978–1982, 1992–1997).
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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО
СНАБДЯВАНЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 666, 1 опис, 47 а.е., 0.68 л.м., 1959–1963 г.
Създадено е през 1959 г. като ОП „Материално-техническо снабдяване“.
Към него преминава дейността на държавните снабдителни предприятия „Пет
рол“, „Дървопласмент“, „Промснаб“ и „Автотракторни и резервни части“.
Предприятието има филиали във Велико Търново, Павликени и Свищов и предмет на дейност: снабдяване на промишлеността, строителството, селското
стопанство във Великотърновски окръг със суровини и материали за производствено-експлоатационни нужди. От 1964 г. извършва снабдителска дейност от
национален мащаб с авточасти, лагери, метали и химикали. През 1963 г. от него
се отделя като самостоятелно предприятие ДСП „Петрол“, а то става държавно предприятие. След реорганизация през 1966 г. с част от дейността му
се създава ново ПСП „Техноснаб“, което от началото на 1970 г. се слива с ДП
„Материално-техническо снабдяване“ в ДСО „Териториално снабдяване“ – клон
Горна Оряховица.

Сборен встъпителен баланс и оборотни ведомости на предприятието и
клоновете му (1959).
Годишeн финансов план (1962); сборни счетоводни отчети на предприятието и клоновете му (1959–1962); годишни счетоводни отчети на предприятието (1960–1962) и клоновете в Павликени и Свищов (1959–1962).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1959–1963).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„ТЕРИТОРИАЛНО СНАБДЯВАНЕ“ – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1542, 1 опис, 9 а.е., 0.11 л.м., 1971–1976 г.
На основание ПМС № 6 от 8 февр. 1969 г. ПСП „Техноснаб“ и ДП „Материално-техническо снабдяване“ – Горна Оряховица се обединяват в ДСО „Териториално снабдяване“ – клон Горна Оряховица, считано от 1 ян. 1970 г. Основната
дейност на предприятието е внос и пласмент на стоки от страната и чужбина.
От 1 ян. 1977 г. се влива в създадената през 1976 г. ОПСО – Горна Оряховица.

Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1973–1976).
Годишен финансов план (1976).
Годишни счетоводни отчети (1971–1975).
Колективен трудов договор (1976).
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ОКРЪЖНА ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА ОРГАНИЗЦИЯ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1544, 1 опис, 60 а.е., 0.73 л.м., 1976–1985 г.
Създадена е на 1 окт. 1976 г. на базата на дейността на ДСО „Териториално снабдяване“ – клон Горна Оряховица, клоновете на „Рудметал“ в Горна
Оряховица и Свищов и ДП „Химснаб“ – Горна Оряховица. Основната дейност е
снабдяване територията на Великотърновски окръг със суровини, материали и
резервни части. От 1 ян. 1978 г. ПСП „Техноснаб“ се отделя в самостоятелна
организация. През 1986 г. двете организации се обединяват в СП „Териториално
снабдяване“ – Горна Оряховица.

Протоколи и материали от заседания на ИБ (1977–1985).
Отчетни доклади (1976–1984); информации и оценки за стопанската дейност (1976–1982).
Планове за дейността и развитието през VII и VIII петилетки (1976–
1985).
Годишни държавни и насрещни производствени планове (1976–1977,
1979); планове по труда (1976–1985).
Годишни статистически отчети за наличностите и разпределението на
суровини и материали (1976–1978, 1980–1985).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1976–1985).
Щатни разписания (1978–1984).
Протоколи, планове, доклади, информации и оценки на профорганизацията (1977–1985).
Колективни трудови договори (1978, 1981–1982).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТЕРИТОРИАЛНО СНАБДЯВАНЕ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1543, 3 описа, 59 а.е., 0.55 л.м., 1969–1995 г.
Създадено е на 1 юли 1966 г. на базата на част от дейността на ДП „Материално-техническо снабдяване“ – Горна Оряховица като ПСП „Техноснаб“ с
предмет на дейност: внос и пласмент на стоки от страната и чужбина. На основание ПМС № 6 от 8 февр. 1969 г. се обединява с ДП „Материално-техническо
снабдяване“ – Горна Оряховица в ДСО „Териториално снабдяване“ – клон Горна
Оряховица, което през 1977 г. влиза в състава на ОПСО – Горна Оряховица. В началото на 1978 г. излиза от състава на ОПСО като самостоятелно предприятие
с наименование ПСП „Техноснаб“. От 1 апр. 1986 г. двете предприятия се сливат в ново ОП „Териториално снабдяване“, което през 1988 г. се преименува на
СП. Основната дейност е снабдяване със суровини, материали и резервни части
предприятията и организациите в региона и страната. Със заповеди на Минис-
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терството на индустрията, търговията и услугите от 1991 г. се преобразува в
„Техноресурс“ ЕООД – Горна Оряховица с предмет на дейност: търговия в страната и чужбина с материални ресурси и средства за производство; пласментноснабдителска и производствена дейност; услуги и др.

Заповеди на Министерство на индустрията, търговията и услугите и решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Техноресурс“
ЕООД, промяна в управлението и увеличаване капитала на дружеството
(1991–1994).
Протокол от годишно-отчетно събрание (1985); протоколи и материали
от заседания на СС (1978–1983, 1985–1989).
Държавен и насрещен план за VIII петилетка и мероприятия за тяхното
изпълнение (1981–1985); годишни производствени планове (1980–1984) и
планове по труда (1986–1990).
Годишни статистически отчети за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали, ресурсите и разпределението на вторичните
суровини и горивно-енергийния баланс (1981–1984).
Годишни финансови планове (1980–1981) и счетоводни отчети (1969–
1995).
Наредба за организация на работната заплата (1986); щатни разписания
(1985–1994).
Протоколи, планове, доклади и информации за дейността на профорганизацията (1982–1985).
ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОЙКОМПЛЕКТ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1549, 3 описа, 103 а.е., 0.67 л.м., 1969–2000 г.
Създадено е на основание ПМС № 12 от 23 март 1966 г. като ДСП „Пласмент и снабдяване със строителни материали“ – кантора Горна Оряховица.
През 1975 г. се трансформира в ПСП „Стройснаб“. От 1 апр. 1986 г. съществува
под наименование Предприятие „Стройкомплект“. Основната му дейност е изкупуване и реализация по утвърдена номенклатура на над 20 вида строителни материали и изделия. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 27 май 1991 г.
се регистрира ДФ „Стройкомплект“ с предмет на дейност: производство и
доставка на строителни и др. материали; строителни услуги с основна сфера
на дейност: промишленост за строителни материали, търговия, материалнотехническо снабдяване и изкупуване. През същата година се преобразува в ЕООД.
Със Заповед № РД-02-14-994 от 3 юни 1999 г. на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството се прекратява дейността на дружеството и то
се влива в „Бетонстрой“ ЕООД – Горна Оряховица.
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Заповеди на Министерство на строителството, архитектурата и благоус
тройството и Министерство на регионалното развитие и благоустройството
и решения на Окръжен съд – Велико Търново за: регистриране на ДФ, преобразуването ѝ в ЕООД, увеличаване и намаляване на капитала, промяна в
управлението и прекратяване дейността на дружеството (1991–1999).
Правилници за устройството и дейността на предприятието (1980, 1982,
1988).
Протоколни книги от заседания на Стопанския комитет (1973–1984,
1988–1991); протокол от годишно събрание на колектива (1980).
Правен анализ на имуществото (1996).
Доклади и анализи за стопанската дейност на предприятието (1978,
1981–1990).
Насрещни планове по стокооборота (1981–1982); годишни планове по
труда (1980–1982), разходите по обръщението (1980–1981, 1990) и автотранспорта (1990).
Годишни статистически отчети за: продукцията, предназначена за стоковия фонд и услуги на населението (1989–1990), наличностите, постъпленията
и разходите на суровини и материали (1980–1982, 1991–1996), продажбите
и наличните стоки в търговската мрежа на дребно и в търговията със средства за производство (1992, 1995, 1996), продажбите на продукция, стоки
и услуги (1994–1998), трудовите злополуки (1995–1998); персонала и ФРЗ
(1981–1984, 1990), социалното развитие на трудовите колективи, изпълнение
на комплексната програма за намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателния труд и повишаване квалификацията на кадрите (1981–1983).
Еднократни статистически отчети за: броя на заетите специалисти с вис
ше, полувисше и средно специално образование (1980–1983); разпределението на персонала по професии и длъжности и по размер на брутната работна
заплата (1980, 1990) и по категории, длъжности, пол и брой на незаетите
места и броя на работещите пенсионери (1981–1983).
Годишни счетоводни отчети (1969–1995); баланси и отчети за приходите и разходите и заетите лица и средствата за работна заплата (1996–1999);
ревизионен акт от ликвидационна финансова ревизия на дружеството (2000).
Вътрешни правила за организация на работната заплата и стопанската
сметка (1980–1981, 1994–1999); щатни разписания (1980–1982, 1989–1990,
1994–1999).
Протоколи, планове и отчетни доклади на профорганизацията (1976–
1983).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1980–1983).
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ДЪРЖАВНО СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТРОЛ“ –
ОКРЪЖЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 249, 1 опис, 65 а.е., 1.96 л.м., 1950–1959 г.
Създадено е по силата на Закона за държавния монопол на петролните продукти от 1948 г. Снабдява индустрията, селското стопанство и автотранспорта с петролни продукти чрез филиалите си във Велико Търново, Габрово, Севлиево, Горна Оряховица и Павликени. През 1959 г. преминава към ОП „Материалнотехническо снабдяване“ – Горна Оряховица.

Окръжни и инструкции от ЦУ „Петролни продукти“ (1950–1952).
Годишни отчетни доклади (1952–1957); месечни доклади за работата на
филиалите (1952–1955).
Планове по труда и ФРЗ (1952–1959); транспортни планове (1952, 1954,
1957); тримесечни пласментни планове (1952–1958) и годишен отчет за изпълнение (1953).
Финансови планове и годишни счетоводни отчети (1954–1959); ревизионни актове на окръжния клон и поделенията (1952, 1954–1958).
Протоколи от заседания и отчети на профкомитета (1953).
Колективен трудов договор и отчети за съревнованието (1952–1953).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТРОЛ“ –
КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1187, 1 опис, 43 а.е., 0.49 л.м., 1963–1972 г.
Създадено е на 1 авг. 1963 г. след отделяне на дейността от ОП „Материално-техническо снабдяване“ – Горна Оряховица като ДСП „Петрол“ към ДСО
„Нефтохим“ с основна дейност: доставка и разпространение на петролни продукти на територията на Великотърновски и Габровски окръг. Прекратява самостоятелната си дейност на 30 септ. 1972 г. и преминава към ДСП „Петрол“ –
клон Плевен.

Указания за правилното съхраняване, манипулиране и опазване качеството на петролните продукти (1963).
Правилници за устройството и дейността, ведомствения автотранспорт,
експлоатацията на бензиностанциите (1966) и вътрешния ред (1967).
Протоколи от заседания на СС, делегатски събрания и съвместни заседания на административното ръководство и профкомитета (1966–1972).
Годишни доклади и информации за дейността на предприятието (1966–
1972).
469

Архивни справочници

Годишни планове по стокооборота (1966–1972) и реализацията на пет
ролните продукти (1971–1972); годишни планове по труда и отчети за изпълнението им (1967–1971).
Финансови планове (1969–1972); годишни счетоводни отчети и баланси
(1963–1971); ликвидационен баланс (1972).
Наредби за организация на работната заплата (1965–1972); щатни разписания (1967–1971).
Протоколи от заседания на профкомитета (1968–1972); отчетни доклади
и информации за дейността на профорганизацията (1964–1970).
Колективни трудови договори (1966–1972).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХИМСНАБ – 5100“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1666, 1 опис, 16 а.е., 0.08 л.м., 1991–1996 г.
Създадено е със Заповед № РД-17-706 от 5 авг. 1991 г. на Министерство на
индустрията, търговията и услугите чрез преобразуване на АФ „Химпродукт“ –
Горна Оряховица в ЕАД с предмет на дейност: внос и износ на химически суровини, материали, продукти и търговия с тях; материално-техническо снабдяване и
изкупуване. През 1998 г. е приватизирано.

Правилник за вътрешния трудов ред (1992).
Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1991–1996).
Анализ на правното състояние на имуществото (1994).
Годишни статистически отчети за: постъпленията, наличностите и разхода на суровини, материали и електроенергия, трудовите злополуки (1991–
1996), експлоатацията на автомобилния транспорт (1991–1992).
Годишни счетоводни отчети (1991–1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1992–1996);
щатни разписания (1991–1996).
Колективни трудови договори и допълнителни споразумения (1991–
1995).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АГРОПРОГРЕС“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1693, 1 опис, 33 а.е., 0.17 л.м., 1987–1996 г.
Създадено е с Решение № 48 на ИК на ОНС – Велико Търново след сливане на
ОП „Пласментно снабдяване и рекламна търговия“ и СП „Септември“ – Велико
Търново като Окръжно междукомплексно предприятие за изкупуване, търговия и
услуги на селското стопанство. От началото на 1988 г. се преименува на Специа-
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лизирано междукомплексно предприятие. Със Заповед № І-476 от 31 окт. 1995 г.
на МЗХП и решение на Окръжен съд – Велико Търново от 15 ян. 1996 г. се преобразува в ЕООД „Агропрогрес – Велико Търново“.

Заповед на МЗХП за образуване на „Агропрогрес – Велико Търново“
ЕООД и решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране (1995,
1996).
Правилник за вътрешния трудов ред (1987).
Протоколи: учредителен (1987); от заседания на СС (1987–1995) и годишни отчетни събрания с доклади за дейността (1987–1990).
Годишни статистически отчети за: постъпленията, продажбите и наличните стоки в заведенията за обществено хранене и търговската мрежа на
дребно (1989–1995), персонала и ФРЗ (1990–1995), образователната и квалификационната структура на персонала и условията на труд (1990–1992),
трудовите злополуки (1994–1995).
Годишни счетоводни отчети (1987–1988, 1991–1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990, 1992);
щатни разписания (1987–1995).
ОКРЪЖНО АПТЕЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 585, 6 описа, 202 а.е., 1.78 л.м., 1951–1999 г.
Създадено е на основание ПМС № 886 от 10 апр. 1950 г. като Аптечно управ
ление. През 1959–1961 г. е Аптечен сектор към ОТП – Горна Оряховица. С ПМС
№ 19 от 1 февр. 1961 г. се обособява като Окръжно аптечно предприятие – Велико Търново с предмет на дейност: обслужване и снабдяване на населението и
здравните заведения с лекарствени средства, медико-санитарни материали, медицински инструменти, уреди и апаратура. През 1970 г. преминава към Държавно
аптечно обединение като клон „Медицинско снабдяване“, а от 1974 г. – като
Аптечно предприятие – Велико Търново. През 1991 г. се преобразува последователно в „Аптечно – Велико Търново – АФ“ и АД. През 1994 г. е открита процедура
за приватизация на дружеството, която е отменена през 1998 г. През 1999 г. то
отново влиза в процедура на приватизация.

Инструкции, окръжни, наредби, указания и правилници на МНЗСГ и
ОНС – Велико Търново за стопанската и организационната дейност на предприятието (1951–1969).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на АД, промени в състава на Съвета на директорите и увеличаване на капитала (1992–
1995).
Правилник за устройството и дейността (1969).
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Протоколи и материали от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет и СС (1953–1990) и годишни отчетни конференции (1981–
1985); протокол от заседание на Съвета на директорите за възлагане на
управлението (1991).
Анализ на правното състояние на имуществото и допълнение към него
(1994, 1999).
Отчетни доклади за дейността (1971–1990); годишен отчет за работата
на Съвета на директорите (1995).
Бизнеспрограма (1994); годишни държавни и насрещни планове по труда (1980–1990).
Годишни статистически отчети за продукцията и услугите, персонала и
ФРЗ, аптечната мрежа, продажбите и наличните стоки в търговската мрежа,
квалификацията на кадрите, трудовите злополуки и др. (1982–1997).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1951–1995); баланси
и отчети за приходите и разходите, заетите лица и средствата за работна зап
лата (1996–1998); ревизионни актове (1991–1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата и щатни разписания (1969–1997).
Отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1958–1963, 1980–
1985).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1976–1986,
1992–1996).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ФАРМА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1764, 1 опис, 18 а.е., 0.07 л.м., 1996–2004 г.
Създадено е с Решение № 156 от 25 май 1996 г. на ОбС – Велико Търново
с предмет на дейност: търговия с лекарствени средства, билки, козметични и
санитарно-хигиенни средства за нуждите на медицината и лечебната профилактика. Осъществява дейността си чрез 12 аптеки на територията на общината.
С Решение № 89 от 11 март 1999 г. на ОбС – Велико Търново е обявено в ликвидация, която приключва през 2004 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружес
твото, прекратяване на дейността му, обявяване в ликвидация и продължаване срока на ликвидация (1996–2004).
Правилници за устройството, организацията и дейността (1996–1997).
Протоколи от заседания на СС (1997–1999).
Договор за предоставяне на аптеки за безвъзмездно ползване от „Аптечно – Велико Търново“ ЕАД на „Фарма“ ЕООД и приемо-предавателни про472
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токоли (1996–1997); протокол от среща между двете дружества за връщане
на отдадените помещения и приемо-предавателни протоколи (1999–2000).
Бизнеспрограми (1998, 2001–2002).
Отчет за дейността (1996–1997) и кратки анализи на състоянието на дружеството (1997–1998).
Годишни счетоводни отчети (1996–2003); договори между ръководството и бригадата от аптечни служители за поемане на пълна бригадна имуществена отговорност (1997–1999).
Протокол от учредително събрание на синдикалната организация и протоколи от заседания на бюрото (1997–1998).
Колективен трудов договор (1997) и анекс към него (1998).
ДЪРЖАВНА ФИРМА „МЕДИТЕХ“ –
ПОДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1569, 1 опис, 107 а.е., 0.54 л.м., 1973–1989 г.
Предприятие „Медтехснабсервиз“ – Велико Търново е създадено на основание ПМС № 2 от 19 ян. 1981 г. чрез преобразуване на Окръжна база за внедряване
и сервиз на медицинска техника и апаратура – Велико Търново. То е поделение
на Дирекция за снабдяване и сервиз на медицинска техника и апаратура при Министерство на здравеопазването с предмет на дейност: снабдяване и сервизно
поддържане на медицинската техника и апаратура в здравните заведения на
територията на бившите Великотърновски, Габровски, Ловешки, Русенски, Разградски и Силистренски окръзи. В края на 1989 г. Дирекция за снабдяване и сервиз
на медицинска техника и апаратура се преобразува в ДФ „Медитех“. Предприятието във Велико Търново става нейно поделение и губи юридическата си самостоятелност.

Протоколи от заседания на СС и събрания на пълномощниците (1982–
1989).
Доклади от отчетни конференции за дейността на предприятието (1982–
1989).
Годишни производствени планове, планове по труда и себестойността
(1982–1989); инженерни проекти (1982–1986).
Информации, анализи и доклади за изпълнение на икономическите показатели (1981–1988).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, промишлената продукция, качеството, бригадната организация на труда, социалното развитие,
трудовите злополуки и др. (1983–1989).
Анализи, обяснителни записки, справки и отчети по безопасност на труда (1984–1986).
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Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1982–1989).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1982–1989);
щатни разписания (1981–1989).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизациите на Окръжна база за
внедряване и сервиз на медицинска техника и апаратура – Велико Търново
(1973–1981) и предприятие „Медтехснабсервиз“ (1981–1989).
Колективни трудови договори (1982–1985).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЗДРАВЕ – 96“ В ЛИКВИДАЦИЯ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1709, 1 опис, 11 а.е., 0.06 л.м., 1996–2000 г.
Създадено е с решение на ОбС – Лясковец от 30 апр. 1996 г. с предмет на
дейност: търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства. През 2000 г. е обявено в ликвидация, прекратява дейността си и
от 10 окт. 2000 г. е заличено в търговския регистър.

Решения на ОбС – Лясковец и Окръжен съд – Велико Търново за: учредяване и регистриране на дружеството, увеличаване на капитала, прекратяване на дейността, обявяване в ликвидация, приемане на началния и заключителния ликвидационни баланси и заличаване на дружеството (1996–2000).
Бизнесплан (1999); информация и отчет за дейността (1996–1997).
Годишни баланси, справки за дълготрайните активи и отчети за приходите и разходите, паричния поток, заетите лица и средствата за работна заплата
(1996–1999); начален и заключителен ликвидационни баланси, пояснителни
доклади и отчети за приходите и разходите и паричния поток (2000).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ОБЩИНСКИ АПТЕКИ – СВИЩОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1704, 1 опис, 11 а.е., 0.08 л.м., 1996–2000 г.
Регистрирано е с решение на Окръжен съд – Велико Търново от 21 май
1996 г. с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени средства, парфюмерийни и козметични стоки, санитарно-хигиенни материали, оптични стоки
и услуги и др. През 2000 г. е обявено за приватизация.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружес
твото, увеличаване на капитала и промени в обстоятелствата по регистрация
(1996–2000) и на ОбС – Свищов за прехвърляне на помещения от актива на
общински предприятия в актива на дружеството, утвърждаване на управител
и деноминация на капитала (1997–2000).
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Правилник за вътрешния трудов ред (1997).
Анализ на правното състояние на имуществото (2000).
Годишни счетоводни отчети (1997–1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1998); щатни
разписания (1997–1999).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЗДРАВЕ – СВИЩОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1793, 1 опис, 15 а.е., 0.07 л.м., 2000–2007 г.
Създадено е с Решение № 98 от 14 март 2000 г. на ОбС – Свищов с предмет
на дейност: стопанисване и отдаване под наем на помещения и медицинска апаратура. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 18 юли 2007 г. дружес
твото прекратява дейността си и е обявено в ликвидация.

Препис-извлечение от протокол на ОбС – Свищов за учредяване на дружеството, учредителен акт, решения и удостоверения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на дружеството, промени в обстоятелствата
по регистрация, прекратявяне на дейността и обявяването му в ликвидация
(2000–2007).
Правилник за вътрешния ред (2002).
Договори за възлагане на управлението и ликвидацията на дружеството
(2000–2007).
Анализи на дейността (2003–2004).
Годишни счетоводни отчети (2000–2007); одитни доклади за извършени
вътрешни одити (2000–2005).
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАЗАРИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1757, 1 опис, 20 а.е., 0.09 л.м., 1988–1998 г.
Създадено е с Решение № 78 от 30 юни 1988 г. на ОбНС – Велико Търново
на базата на Управление „Кооперативен пазар“ като Общинско предприятие
„Кооперативни пазари“ с предмет на дейност: комисионна търговия с плодове
и зеленчуци и продукти от личното стопанство. През 1991 г. се трансформира
в звено „Общински пазари“. С Решение № 451 от 5 юни 1997 г. на ОбС – Велико
Търново се преобразува в Общинско предприятие „Пазари“ и предмет на дейност: стопанисване, експлоатация и отдаване под наем на открити и закрити
търговски площи и съоръжения по пазарите и тържищата.

Решения на ОбНС и ОбС – Велико Търново за създаване и промени в
статута на предприятието (1988–1997).
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Наредби за организация и управление на предприятието и правилници за
вътрешния ред (1989–1996).
Протоколи от общи събрания (1988–1989).
Списъци на притежаваните и отдавани под наем обекти (1993).
Годишни статистически отчети за: постъпленията, продажбите и наличните стоки в търговската мрежа (1989); водопотреблението (1994–1996); персонала и ФРЗ и социалното развитие на трудовите колективи (1988–1989);
образователната и квалификационната структура на персонала и условията
на труд (1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, групи длъжности, пол и др. (1988–1989) и броя на заетите специалисти с висше, полувисше и средно специално образование (1988).
Наредба и правила за финансовата дейност и счетоводната отчетност
(1989–1998); годишни планове и отчети за приходите и разходите и оборотни
ведомости (1988–1996); годишни счетоводни отчети (1997–1998).
Годишни планове по труда (1988–1990); вътрешни правила за организация на работната заплата (1988–1996); щатни разписания (1988–1998).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета и съвместни заседания на синдикалния комитет с административното ръководство (1988–
1997).
Колективни трудови договори (1991–1998).
VІІІ. 2. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ХОТЕЛИ
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БАЛКАНТУРИСТ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 387, 8 описа, 312 а.е., 2.70 л.м., 1948–1995 г.
Създадено е през 1948 г. с предмет на дейност: експлоатация на първокласните хотели и ресторанти във Велико Търново. През 1957 г. към него преминава
ДТП „Народен ресторант“. През 1961 г. открива бюро за туризъм в страната и
чужбина, което през 1963 г. се отделя в самостоятелно предприятие ДСП „Родина“, преименувано през 1969 г. на ДП за туризъм „Балкантурист“. На основание ПМС № 27 и Разпореждане № 590 от 1970 г. на Комитета за стопанска
координация двете предприятия се сливат в клон на новосъздаденото ДСО „Балкантурист“ с основна дейност: международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия на дребно, валутна търговия и туристически
транспорт. С Решение № 49 от 10 май 1990 г. на Комитета по туризъм върху
част от дейността на предприятието се създава и регистрира ДФ „Янтра“ –
Велико Търново със същия предмет на дейност, която през 1991 г. се преобразува
в „Янтра“ АД. Дружеството е приватизирано през 1997 г.
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Решения на Комитета по туризъм и Окръжен съд – Велико Търново за
образуване, регистрация и пререгистрация на ДФ „Янтра“ и устав на фирмата (1990–1991).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1953, 1973,
1985, 1990).
Структурна схема на управление (1984).
Протоколи и материали от общи събрания (1983–1989), заседания на СС
(1983–1990) и Съвета на директорите (1991–1995).
Отчетни доклади за дейността (1959–1980, 1990–1995).
Годишни планове по труда и ФРЗ, издръжката на обръщението и стокооборота (1952–1990), обемните и качествени показатели и себестойността
(1976–1990), материално-техническото снабдяване (1962–1967), валутните
приходи и разходи (1971–1990).
Годишни отчети по труда и стокооборота (1957–1963), обменената и изкупена валута (1977–1989).
Статистически отчети за дейността и броя, движението и разпределението на персонала (1957–1995).
Финансови планове (1958–1990); годишни счетоводни отчети (1950–
1995); ревизионни актове (1948–1983).
Разделителен протокол и баланс между поделение „Балкантурист“ – Велико Търново и комплекс „Раховец“ – Горна Оряховица (1989).
Инвентарна книга (1948–1952).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1971–1985,
1990); щатни разписания (1952–1990).
Годишни анализи на трудовите злополуки (1986–1990).
Протоколи и материали на профсъюзната организация (1972–1985).
Колективни трудови договори (1977–1985).
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТУРИЗЪМ „БАЛКАНТУРИСТ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1008, 1 опис, 30 а.е., 0.22 л.м., 1963–1970 г.
Създадено е от 1 юли 1963 г. чрез отделяне на част от дейността от ДСП
„Балкантурист“ – Велико Търново като ДСП „Родина“ с предмет на дейност:
пътуване и туризъм, автотранспорт и продажба на жп билети. От 1 ян. 1965 г.
се именува ДТП „Родинатурист“. През 1969 г. приема дейността на бюро „Хемус“ за обмяна на валута и екскурзоводство и се преименува на ДП за туризъм
„Балкантурист“. На основание ПМС № 27 и Разпореждане № 590 от 1970 г. на
Комитета за стопанска координация се слива с ДСП „Балкантурист“ в клон на
новосъздаденото ДСО „Балкантурист“.
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Протоколи от годишни събрания, заседания на Дирекционния съвет
(1963–1970) и съвещания на ръководството (1963, 1965, 1968).
Годишни отчетни доклади за дейността (1963–1968).
Годишни планове по труда и ФРЗ, разходите на обръщението и оборота
от комисионни, автотранспорта (1963–1970).
Годишни статистически отчети за труда и ФРЗ (1963–1970) и дейността
на автотранспорта (1965–1970).
Годишни финансови планове (1965–1967) и счетоводни отчети (1963–
1970).
Щатни разписания (1965–1970).
Протоколи от заседания на профкомитета и отчетни доклади на профорганизацията (1963–1967).
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ИНТЕРХОТЕЛИ
„ВЕЛИКО ТЪРНОВО – АРБАНАСИ ПАЛАС“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1652, 2 описа, 49 а.е., 0.32 л.м., 1981–1997 г.
Създадено е от 20 юни 1981 г. като Туристически комплекс „Интерхотели – Балкантурист“ – поделение хотел „Велико Търново“ с предмет на дейност:
хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, търговия, екскурзии в страната и чужбина и др. През 1990 г. става ДФ „Интерхотел – Велико
Търново“. През 1991 г. фирмата се преобразува в АД и му е предоставена бившата правителствена резиденция в с. Арбанаси. От 6 авг. 1992 г. е „Интерхотели
„Велико Търново – Арбанаси Палас“ ЕАД. Приватизирано е през 1997 г.

Разпореждане на МС, решения на Комитета по туризъм и Окръжен съд –
Велико Търново за преобразуване на ДФ „Интерхотел – Велико Търново“ в
АД (1991–1992).
Устав на дружеството (1994).
Протоколи от заседания на Съвета на директорите (1991–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото (1996).
Отчетни доклади за стопанската дейност и икономическото състояние
(1981–1983, 1989).
Държавни и насрещни планове по труда (1981, 1987–1989).
Годишни статистически отчети по дейността (1986–1995); еднократни статистически отчети за разпределението и образованието на персонала
(1986–1989).
Годишни счетоводни отчети (1981–1996); отчет за основните финансови
резултати (1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1983,
1988); щатни разписания (1987–1996).
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Колективни трудови договори и допълнителни споразумения (1991–
1997).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КАЛЕТО – СВИЩОВ“ В ЛИКВИДАЦИЯ – СВИЩОВ
Ф. 1671, 1 опис, 25 а.е., 0.12 л.м., 1991–1998 г.
С Решение № 82 от 1 апр. 1991 г. на ВОИК – Свищов от дейността на Общинска фирма „Обществено хранене“ – Свищов се отделя комплекс „Алеко“ и на
негова основа се създава самостоятелна Общинска фирма „Калето“ с предмет
на дейност: туристически услуги, ресторантьорство, хотелиерство, обмяна на
валута, търговска дейност. През 1992 г. фирмата се преобразува в „Калето –
Свищов“ ООД. През 1995 г. дружеството е обявено в ликвидация, която прик
лючва през 1998 г. с покупко-продажбата му.

Правилник за вътрешния ред (1992).
Протоколна книга и протоколи от общи събрания на съдружниците
(1992–1997).
Анализ на правното състояние на имуществото (1996).
Протоколи от проведени търгове за продажба на търговски обект „Калето“ (1997); договор за продажба на недвижим имот „Калето“ и приемо-предавателни протоколи за влизане във владение (1998).
Годишни статистически отчети за: стокооборота на дребно (1991–1993),
продажбите на продукция, стоки и услуги (1994–1995, 1997), постъпленията
от продажба (1991–1994), наличностите, постъпленията и разходите на суровини (1995–1996), експлоатацията на автомобилния транспорт (1991–1992),
трудовите злополуки (1992–1995, 1997).
Годишни счетоводни отчети (1991–1997).
Разделителен протокол и баланс с Общинска фирма „Обществено хранене“ – Свищов (1991).
Щатни разписания (1991–1995).
Споразумения за колективно договаряне на работната заплата (1991–
1992).
VІІІ. 3. КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ И КООПЕРАЦИИ
ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1279, 5 описа, 384 а.е., 2.37 л.м., 1960–2000 г.
Учреден е на 23 апр. 1915 г. като Окръжен кооперативен синдикат „Солидарност“. На основание ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г. дейността му преминава

479

Архивни справочници
към ОТП – Горна Оряховица. На 15 март 1960 г. ОКС се учредява наново със седалище в Горна Оряховица и основна функция да организира, ръководи, координира
и подпомага дейността на членуващите в него кооперации и кооперативни предприятия. През 1962–1963 г. поема изкупуването на селскостопанска продукция, а
след закриването на ОТП – Горна Оряховица – и търговията на едро на промишлени и продоволствени стоки. През 1967 г. седалището се премества във Велико
Търново и се откриват клонове в Горна Оряховица, Елена, Павликени и Свищов.
Основната дейност включва и търговия на дребно, обществено хранене, местна
промишленост и капитално строителство.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: пререгистриране на Кооперативен съюз – Велико Търново (1992); промени в обстоятелствата по
регистрацията и удостоверения за актуално състояние (1996–2000).
Устави на ОКС (1981, 1992, 1998, 2000); устави и правилници на кооперативните организации (1980–1984).
Протоколи, доклади и материали към тях от годишни отчетно-изборни
събрания (1960–2000) и заседания на УС (1980–2000) и ИК (1960–2000).
Протокол, доклади, приветствия и снимки от извънредно събрание на
съюза по случай 80 години от създаването му (1995); снимки на участници от
Великотърновски регион в Х конгрес на ЦКС (1990).
Заповеди, план-програми, докладни записки, доклади и информации от
извършени проверки в поделенията (1978–1985).
Годишни планове и статистически отчети за промишленото производство, изкупуването, стокооборота, експлоатацията на автотранспорта, по
труда (1962–1985).
Информации за дейността на съюза и поделенията му, справки за изпълнение на обемните и количествените показатели (1980–1984).
Годишни финансови планове (1972–1974) и счетоводни отчети (1967–
1975, 1978–2000).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–2000);
щатни разписания (1976–2000); годишни статистически отчети за персонала
и ФРЗ (1976–1990).
Планове, информации, справки и анализи за научно-технически прогрес
(1984–1985).
Програми, анализи, отчетни доклади за състоянието на охраната на труда (1976–1985).
Протоколи и отчетни доклади на профсъюзната организация (1973–
1985).
Колективни трудови договори (1972–1979, 1981–1985, 1991–1997).
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ОКРЪЖНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КООПРОМ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1612, 3 описа, 80 а.е., 0.41 л.м., 1980–2004 г.
Създадено е с Решение на ИК на ОКС – Велико Търново от 25 юли 1980 г.
като СП „Коопром“ с предмет на дейност: производство на стоки за потребление, услуги на населението, търговия на едро и дребно. През 1986 г. се пререгистрира като Окръжно стопанско предприятие. С решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 30 септ. 1997 г. е вписано в регистъра на кооперациите като
Кооперативно предприятие „Коопром“ с предмет на дейност: извличане на
благородни метали от технологични и битови отпадъци, производство на стоки
за потребление, внос и износ, търговия на едро и дребно, транспортна дейност.
През 2000 г. се преобразува в ЕООД. Приватизирано е през 2004 г.

Учредителен акт за създаване на „Коопром“ ЕООД и решения на Окръжен съд – Велико Търново за вписване на дружеството в търговския регистър и промени в обстоятелствата по регистрацията му (2000–2004); удостоверение за актуално състояние (1997).
Правилници за устройството, дейността и управлението (1980, 1985).
Протоколи и материали от заседания на СС (1984–1990) и годишни отчетни събрания (1981–1989).
Годишни производствени планове (1982–1990); планове за себестойността на продукцията (1988–1990) и по труда (1985–1990); отчети за произведената обща промишлена продукция (1982–1987).
Годишни: финансови планове (1982–1990); счетоводни отчети (1980–
2002); баланси и отчети за приходите и разходите (2003–2004).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980–1994);
щатни разписания (1980–1995).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1981–1986).
Колективни трудови договори (1981–1987, 1991–1995).
К ЛОНОВЕ Н А О К Р Ъ Ж Е Н К ООП Е РА Т ИВЕ Н СЪ Ю З –
В Е Л И К О Т Ъ РНОВО
5 фонда, 15 описа, 328 а.е., 2.11 л.м., 1964–2000 г.
Създадени са като клонове в началото на 1967 г. (с изключение на клон –
Велико Търново) и приемат в голяма степен активите и пасивите на закритите
ОТП. Основната им дейност е търговия на едро и дребно и изкупуване на селскостопански произведения, която осъществяват чрез членуващите в тях потребителни кооперации. След извършена реорганизация в търговската мрежа от
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началото на 1971 г. търговията на едро преминава към новосъздаденото ДСО
„Търговия на едро“, като клонът в Елена е закрит, а останалите клонове остават да извършват основно изкупвателна дейност и търговия на дребно. През
1977 г. клонът в Свищов преминава към РПК – Свищов.

КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1641, 2 описа, 36 а.е., 0.17 л.м., 1982–1995 г.

Създаден е от 1 ян. 1982 г. като подведомствено звено на Кооперативен
съюз – Велико Търново и поема стопанската дейност на съюза. През 1994 г. се
преобразува в Кооперативно предприятие „Кооперативен съюз“ – клон Велико
Търново.

ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1348, 5 описа, 146 а.е., 0.89 л.м., 1967–1995 г.

През периода 1988–1994 г. е Кооперативен съюз – клон Горна Оряховица,
след което се преобразува в Кооперативно предприятие „Кооперативен съюз“ –
клон Горна Оряховица.

ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – КЛОН ЕЛЕНА
Ф. 1289, 2 описа, 71 а.е., 0.52 л.м., 1966–1990 г.

През 1981 г. възобновява дейността си като приема активите и пасивите на
закритото ДСО „Търговия на едро“ – филиал Елена. От 1988 г. е Кооперативен
съюз – клон Елена.

ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1277, 4 описа, 39 а.е., 0.33 л.м., 1964–1980 г.

Създаден е през 1961 г. като филиал на ОКС – Горна Оряховица. През 1964 г.
придобива юридическа самостоятелност. От 1967 г. е клон на ОКС – Велико Търново.

ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1282, 2 описа, 36 а.е., 0.20 л.м., 1967–1977; 1999–2000 г.

През 1999 г. възобновява дейността си. От 26 окт. 2000 г. се преобразува в
„Кооперативен бизнес – Свищов“ ЕООД.

Правилник за дейността и управлението – Ф. 1348 (1993).
Протоколи от заседания на Клоновия съвет – Ф. 1348 (1967–1970); протоколи и материали от заседания на стопанските съвети (1971–1976, 1980–
1993).
Отчетни доклади, информации и справки за дейността на клоновете –
Ф. 1277 (1968–1974), Ф. 1282 (1971–1974) Ф. 1289, Ф. 1348 (1981–1990).
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Планове и програми за социално-икономическото развитие – Ф. 1348
(1981–1990); годишни и насрещни планове за промишленото производство,
труда, стокооборота, изкупуването на селскостопански произведения (1967–
1990).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ, складовата и магазинната мрежа, изкупените селскостопански продукти, промишлената продукция и др. (1970–1997).
Еднократни статистически отчети за разпределението, образователната
и възрастовата структура на персонала (1967, 1970–1975, 1980–1990).
Годишни финансови планове (1964–1990) и счетоводни отчети (1964–
2000); встъпителен баланс – Ф. 1282 (1967).
Разделителен баланс между Кооперативен съюз – Велико Търново и Кооперативен съюз – Горна Оряховица – Ф. 1348 (1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1976–1995);
щатни разписания (1967–1998).
Годишни програми, отчет-анализи и справки по безопасността и хигиената на труда – Ф. 1289 (1984–1988).
Протоколи, доклади и отчети за дейността на профсъюзните организации (1967–1974, 1981–1990).
Р А ЙОННИ К ООП Е Р АТ ИВНИ СЪ Ю З И
5 фонда, 6 описа, 310 а.е., 7.52 л.м., 1942–1961 г.
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 334, 1 опис, 41 а.е., 0.79 л.м., 1949–1958 г.
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 91, 2 описа, 61 а.е., 1.11 л.м., 1942–1961 г.
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ЕЛЕНА
Ф. 477, 1 опис, 32 а.е., 0.73 л.м., 1948–1959 г.
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 386, 1 опис, 69 а.е., 1.29 л.м., 1947–1959 г.
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – СВИЩОВ
Ф. 356, 1 опис, 107 а.е., 3.60 л.м., 1944–1959 г.
Съществуват отпреди 1944 г. До 1949–1950 г. са клонове на РКС – Горна
Оряховица, след което се обособяват като самостоятелни РКС със собствени

483

Архивни справочници
клонове. Основната им дейност е изграждане и укрепване на кооперациите в районите, изкупуване на селскостопански стоки, търговия на едро с промишлени и
продоволствени стоки, ръководство на промишлени дейности. Закрити са през
1959 г. на основание ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г., като дейността им преминава към ОТП – Горна Оряховица.

Заповедни книги – Ф. 334, Ф. 386 (1954–1959).
Протоколни книги и протоколи от общи събрания и заседания на УС
(1944–1959), дирекционните съвети (1947–1950, 1952), Клоновия съвет –
Ф. 334 (1950–1956) и ИК – Ф. 386 (1952–1959).
Отчетни доклади за дейността (1946–1957).
Годишни стопански и финансови планове (1948–1958); годишни доклади
на окръжни и градски търговски предприятия във Великотърновски окръг –
Ф. 91 (1960–1961).
Кореспонденция на РКС – Горна Оряховица с клоновете му, с организации и учреждения за стопанския план, снабдяването и изкупуването на селскостопански произведения – Ф. 91 (1942–1950).
Книги за членовете, дяловия капитал и основните средства; инвентарни
книги (1942–1959).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1948–1958).
Обобщени годишни счетоводни отчети на кооперативните организации
от Великотърновски окръг – Ф. 91 (1954–1958).
Щатни разписания – Ф. 386 (1953–1954).
Р А Й ОННИ ПО Т Р Е Б И Т Е Л НИ КООП Е РАЦИИ
11 фонда, 40 описа, 1617 а.е., 11.61 л.м., 1953–2006 г.
Създадени са през 1973–1974 г. по предложение на ОКС – Велико Търново за
уедрявяне дейността на съществуващите потребителни кооперации по региони.
Основната им дейност е търговия на дребно, обществено хранене, услуги, кооперативна промишленост, изкупуване на селскостопанска продукция. След 1989 г.
значителна част от селските ПК възстановяват самостоятелната си дейност.
От 1992 г. започва процес на пререгистриране на РПК като всестранни кооперации с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, обществено хранене,
хотелиерство, производство на стоки, производство и изкупуване на селскостопанска продукция, транспортни услуги, влогово-кредитна дейност и др.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1486, 3 описа, 187 а.е., 1.64 л.м., 1974–2000 г.

Учредена е през април 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Велико Търново и обединените ПК в селата Балван, Дебелец, Ресен, Самоводене и
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Церова кория. През 1989 г. Дебелец и Ресен се отделят в самостоятелни кооперации. През 1993 г. се пререгистрира като всестранна кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1490, 3 описа, 112 а.е., 0.99 л.м., 1974–1995 г.

Учредена е на 22 апр. 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Горна Оряховица и обединените ПК в селата Драганово, Долна Оряховица и Поликраище. През 1993 г. се пререгистрира като всестранна кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ЕЛЕНА
Ф. 1442, 4 описа, 165 а.е., 1.14 л.м., 1973–1995 г.

Учредена е през август 1973 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Елена и обединените ПК в селата Беброво, Буйновци, Дрента, Константин и Тодювци.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1502, 4 описа, 150 а.е., 0.83 л.м., 1953–1996 г.

Учредена е през април 1974 г. чрез сливане дейността на ПК „Подем“ – Златарица и селските ПК в региона. През 1995 г. се пререгистрира като всестранна
кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – КИЛИФАРЕВО
Ф. 1497, 5 описа, 189 а.е., 1.19 л.м., 1964–2006 г.

Учредена е през април 1974 г. чрез сливане дейността на ПК – Килифарево
и селските ПК в региона. През 1992 г. се пререгистрира като всестранна кооперация, а от нея се отделят в самостоятелни кооперации селата Вонеща вода и
Плаково.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1495, 4 описа, 120 а.е., 1.01 л.м., 1973–1995 г.

Учредена е в края на 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Лясковец и ПК в съставните села Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя.
През 1979 г. към нея преминава и кооперацията в с. Джулюница, която от април
1989 г. отново става самостоятелна. От 1 ян. 1991 г. се отделя в самостоятелна кооперация и с. Плаково. През 1994 г. РПК се пререгистрира като всестранна
кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1503, 4 описа, 207 а.е., 1.31 л.м., 1974–2000 г.

Учредена е на 26 апр. 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Павликени и обединените ПК в селата Бяла черква, Върбовка, Горна Липница,
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Дъскот, Караисен и Михалци. От 1990 г. от нея се отделят в самостоятелни
кооперации Бяла черква, Михалци и Караисен. През 1992 г. се пререгистрира като
всестранна кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1514, 4 описа, 126 а.е., 0.78 л.м., 1968–1995 г.

Учредена е през април 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Полски Тръмбеш и обединените ПК в селата Долна Липница, Иванча, Масларево,
Обединение, Полски Сеновец и Страхилово. От 1 март 1990 г. от нея се отделят
в самостоятелни кооперации Страхилово, Масларево и Вързулица.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СВИЩОВ
Ф. 1435, 4 описа, 162 а.е., 1.11 л.м., 1974–1995 г.

Учредена е на 12 апр. 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Свищов и обединените ПК в селата Алеково, Българско Сливово, Вардим, Горна
Студена, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш и Хаджидимитрово. През 1989 г.
от състава ѝ излиза Овча могила, а от 1990 г. от нея се отделят в самостоятелни кооперации и Вардим, Козловец, Морава, Ореш и Хаджидимитрово. През
1992 г. се пререгистрира като всестранна кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СТРАЖИЦА
Ф. 1623, 2 описа, 95 а.е., 0.81 л.м., 1974–1996 г.

Учредена е на 20 апр. 1974 г. чрез сливане дейността на ПК – Стражица и
обединените ПК в селата Асеново, Джулюница, Камен, Кесарево и Сушица. През
1989 г. от нея се отделят в самостоятелни кооперации Кесарево и Джулюница,
а от 1990 г. и Камен. През 1992 г. се пререгистрира като всестранна кооперация.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СУХИНДОЛ
Ф. 1448, 3 описа, 104 а.е., 0.80 л.м., 1973–1994 г.

Учредена е в края на 1974 г. чрез сливане дейността на ГПК „Наркооп“ –
Сухиндол и ПК в селата Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци и
Красно градище. През 1994 г. се обединява с Лозаро-винарска кооперация „Гъмза“ – Сухиндол и прекратява самостоятелната си дейност.

Учредителна преписка – Ф. 1623 (1974–1975).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за: регистриране на промени в ръководните органи, наименованието, представителството и предмета
на дейност – Ф. 1497 (1992), регистриране на Всестранна кооперация и промени в състава на УС и КС, включените селища в района на кооперацията
и наименованието – Ф. 1503 (1992, 1994, 1999), Ф. 1623 (1994, 1996), пре486
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образуване във всестранна кооперация – Ф. 1435 (1992); удостоверения за
актуално състояние – Ф. 1486 (2000), Ф. 1497 (2006).
Устави – Ф. 1435 (1976), Ф. 1442 (1981, 1992), Ф. 1448 (1981, 1993),
Ф. 1486, Ф. 1502, Ф. 1623 (1992), Ф. 1490 (1993), Ф. 1495 (1995), Ф. 1497
(1977, 1981, 1992, 2000), Ф. 1503 (1992, 1998–2000), Ф. 1514 (1992–1994).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 1435 (1976), Ф. 1486 (1974),
Ф. 1490 (1975, 1987).
Правилник за дейността на КС – Ф. 1514 (1992).
Структурни схеми на управление – Ф. 1486, Ф. 1490 (1985, 1988).
Протоколни книги, протоколи и материали от годишни отчетно-изборни
и общи събрания, заседания на УС, КС и ИК – Ф. 1435, Ф. 1442, Ф. 1448,
Ф. 1486, Ф. 1490, Ф. 1623 (1974–1995), Ф. 1495 (1977–1995), Ф. 1497 (1974–
2000), Ф. 1503 (1977–2000), на ПК и РПК – Ф. 1502 (1953–1996), Ф. 1514
(1968–1995); протоколи от заседания на УС и КС на РПК и Лозаро-винарска
кооперация „Гъмза“ – Сухиндол и от общо събрание за обединяване на двете
кооперации – Ф. 1448 (1994).
История на кооперативното движение в Килифаревския район (1986),
летописна книга на ПК и РПК – Килифарево (1964–1985), снимки от живота
на кооперацията (1973–1984) – Ф. 1497.
Годишни планове по стокооборота на дребно, промишленото производство, изкупуването на селскостопански произведения, по труда и ФРЗ (1973–
1990); отчети, информации, бюлетини и сведения за изпълнение на плановете
по основните показатели (1975–1990).
Годишни статистически отчети за стокооборота на дребно, произведената промишлена продукция, магазинната мрежа, търговските заведения за обществено хранене, будки, лавки, павилиони и тяхното оборудване, постъпленията и продажбите, изкупените селскостопански продукти и др.; еднократни
статистически отчети за разпределението на персонала и броя на специалис
тите с висше, полувисше и средно специално образование (1974–1995).
Годишни финансови планове на ПК и РПК (1975–1989); годишни счетоводни отчети – Ф. 1435, Ф. 1442, Ф. 1448, Ф. 1486, Ф. 1490, Ф. 1495, Ф. 1502,
Ф. 1514, Ф. 1623 (1974–1995), Ф. 1497, Ф. 1503 (1974–2000).
Встъпителен баланс – Ф. 1503 (1974).
Разделителен протокол, баланс и приложенията към тях с РПК – Дебелец и РПК – с. Ресен – Ф. 1486 (1989).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1975–1995);
щатни разписания – Ф. 1435, Ф. 1442, Ф. 1448, Ф. 1486, Ф. 1490, Ф. 1495,
Ф. 1502, Ф. 1514, Ф. 1623 (1975–1995), Ф. 1497, Ф. 1503 (1974–2000).
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Протоколи от заседания на ТИС; тематични планове и информации за
изобретателската и рационализаторската дейност; внедрени рационализаторски предложения – Ф. 1435 (1984–1988).
Технико-икономически паспорт на кооперацията и избата – Ф. 1503
(1986).
Годишни програми, анализи, отчети, справки и таблици по безопасността на труда – Ф. 1435, Ф. 1442, Ф. 1448, Ф. 1486 (1975–1988); годишни статистически отчети за трудовите злополуки – Ф. 1422, Ф. 1486 (1982–1988,
1993–1995).
Протоколи и отчетни доклади на профсъюзните организации на ПК и
РПК (1968–1990).
Колективни трудови договори (1975–1996).
Снимки от живота и дейността на кооперацията – Ф. 1502 (1975–1980).
Г Р А ДС К И И С Е Л С К И ПО Т Р Е Б ИТ Е ЛНИ КООП Е РА ЦИИ
115 фонда, 169 описа, 3200 а.е., 37.50 л.м., 1912–2003 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЗНАНИЕ“ – с. АЛЕКОВО
Ф. 1002, 2 описа, 46 а.е., 0.32 л.м., 1946–1974 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – с. АРБАНАСИ
Ф. 281, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1950–1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ –
с. АСЕНОВО
Ф. 756, 2 описа, 68 а.е., 0.60 л.м., 1939–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. БАЛВАН
Ф. 762, 2 описа, 25 а.е., 0.20 л.м., 1944–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БРАТСТВО“ – с. БАТАК
Ф. 622, 1 опис, 21 а.е., 0.26 л.м., 1945–1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. БЕБРОВО
Ф. 866, 2 описа, 71 а.е., 0.50 л.м., 1943–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. БЕЛЯКОВЕЦ
Ф. 709, 1 опис, 22 а.е., 0.28 л.м., 1943–1959 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. БЛАГОЕВО
Ф. 663, 1 опис, 9 а.е., 0.17 л.м., 1942–1958 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОСТРЕЦ“ – с. БУЙНОВЦИ
Ф. 873, 2 описа, 50 а.е., 0.36 л.м., 1945–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. БУТОВО
Ф. 228, 1 опис, 25 а.е., 0.45 л.м., 1928–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. БЪЛГАРСКО
СЛИВОВО
Ф. 1391, 1 опис, 15 а.е., 0.06 л.м., 1966–1975 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. БЯЛА РЕКА
Ф. 948, 1 опис, 23 а.е., 0.30 л.м., 1944–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА“ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 95, 3 описа, 55 а.е., 0.68 л.м., 1939–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. ВАРДИМ
Ф. 1396, 1 опис, 4 а.е., 0.60 л.м., 1945–1960 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 713, 3 описа, 104 а.е., 1.16 л.м., 1948–1974 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ЦЕЛИНА“ – с. ВЕЛЧЕВО
Ф. 117, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1932–1948 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. ВЕТРЕНЦИ
Ф. 764, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1941–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПРАВДА“ – с. ВИНОГРАД
Ф. 1086, 2 описа, 15 а.е., 0.28 л.м., 1934–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. ВЛАДИСЛАВ
Ф. 665, 1 опис, 11 а.е., 0.27 л.м., 1945–1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЛАНИНИЦА“ – с. ВОЙНЕЖА
Ф. 850, 1 опис, 28 а.е., 0.53 л.м., 1941–1960 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ХАИНБОАЗ“ – с. ВОНЕЩА
ВОДА
Ф. 851, 2 описа, 60 а.е., 0.47 л.м., 1960–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ХАИНБОАЗ“ – с. ВЪГЛЕВЦИ
Ф. 849, 1 опис, 37 а.е., 0.52 л.м., 1942–1960 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ГРОЗД“ – с. ВЪРБОВКА
Ф. 122, 2 описа, 12 а.е., 0.21 л.м., 1937–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „МРАВКА“ – с. ВЪРЗУЛИЦА
Ф. 272, 1 опис, 7 а.е., 0.18 л.м., 1945–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – с. ГОРНА
ЛИПНИЦА
Ф. 1193, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1971–1974 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 1274, 1 опис, 60 а.е., 0.38 л.м., 1945–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „УСПЕХ“ – с. ГОРНА СТУДЕНА
Ф. 1395, 1 опис, 12 а.е., 0.17 л.м., 1945–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БАЛКАН“ – с. ГОРСКИ ГОРЕН
ТРЪМБЕШ
Ф. 1058, 1 опис, 34 а.е., 0.23 л.м., 1944–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУДОЛЮБИЕ“ – с. ГОРСКИ
СЕНОВЕЦ
Ф. 1087, 2 описа, 12 а.е., 0.18 л.м., 1944–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ“ – с. ГОРСКО
КАЛУГЕРОВО
Ф. 1176, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1945–1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – с. ГОРСКО
КОСОВО
Ф. 951, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1945–1961 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. ГОРСКО
НОВО СЕЛО
Ф. 827, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1946–1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 979, 4 описа, 68 а.е., 1.10 л.м., 1949–1999 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – с. ДЕЛЯНОВЦИ
Ф. 1154, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1946–1958 г.
ГРУПОВ ФОНД „ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ В
с. ДЖУЛЮНИЦА и с. СЛИВОВИЦА“
Ф. 828, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1942–1958 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЛОЗА“ – с. ДИМЧА
Ф. 227, 1 опис, 16 а.е., 0.35 л.м., 1938–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. ДОБРИ ДЯЛ
Ф. 639, 1 опис, 16 а.е., 0.25 л.м., 1947–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ – с. ДОЛНА
ЛИПНИЦА
Ф. 977, 2 описа, 47 а.е., 0.33 л.м., 1945–1976 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДРУЖБА“ – с. ДОЛНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 890, 2 описа, 96 а.е., 0.92 л.м., 1939–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 1003, 3 описа, 85 а.е., 0.64 л.м., 1948–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. ДРАГИЖЕВО
Ф. 640, 1 опис, 29 а.е., 0.28 л.м., 1922–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 1392, 1 опис, 37 а.е., 0.11 л.м., 1961–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БУТУРА“ – с. ДРЕНТА
Ф. 1112, 1 опис, 8 а.е., 0.16 л.м., 1945–1958 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – с. ДЪСКОТ
Ф. 1076, 2 описа, 36 а.е., 0.36 л.м., 1944–1974 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ – ЕЛЕНА
Ф. 875, 2 описа, 53 а.е., 0.47 л.м., 1943–1973 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ – с. ЕМЕН
Ф. 765, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1942–1955 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДЕМ“ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 886, 1 опис, 18 а.е., 0.36 л.м., 1928–1958 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ – с. КАМЕН
Ф. 1088, 2 описа, 48 а.е., 0.48 л.м., 1938–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 619, 2 описа, 51 а.е., 1.16 л.м., 1944–1974 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ – с. КАРАНЦИ
Ф. 257, 1 опис, 3 а.е., 0.08 л.м., 1946–1951 г.
ГРУПОВ ФОНД „ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ В СЕЛАТА:
КЕСАРЕВО, ВОДНО, КАВЛАК, ТЕМЕНУГА И БАЛКАНЦИ“
Ф. 818, 2 описа, 40 а.е., 0.36 л.м., 1945–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 689, 2 описа, 51 а.е., 0.62 л.м., 1948–1974 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СЕЛКООП“ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 253, 1 опис, 3 а.е., 0.11 л.м., 1943–1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БРАТСТВО“ – с. КОЕВЦИ
Ф. 950, 1 опис, 18 а.е., 0.24 л.м., 1941–1958 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. КОЗАРЕВЕЦ
Ф. 641, 1 опис, 25 а.е., 0.40 л.м., 1931–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НОВ ЖИВОТ“ – с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 929, 2 описа, 10 а.е., 0.18 л.м., 1948–1974 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ –
с. КОНСТАНТИН
Ф. 239, 3 описа, 68 а.е., 1.04 л.м., 1943–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЧУМЕРНА“ – с. КОСТЕЛ
Ф. 897, 1 опис, 10 а.е., 0.32 л.м., 1940–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСИТЕЛ“ – с. КРАСНО
ГРАДИЩЕ
Ф. 953, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1943–1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА“ – с. КУЦИНА
Ф. 207, 1 опис, 17 а.е., 0.35 л.м., 1945–1957 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. ЛЕДЕНИК
Ф. 710, 1 опис, 22 а.е., 0.47 л.м., 1932–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. ЛОЗЕН
Ф. 1084, 2 описа, 7 а.е., 0.10 л.м., 1944–1960 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 637, 3 описа, 86 а.е., 1.27 л.м., 1940–1974 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. МАЛЪК ЧИФЛИК
Ф. 132, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1945–1952 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. МАРЯН
Ф. 899, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1942–1955 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ –
с. МАСЛАРЕВО
Ф. 273, 2 описа, 16 а.е., 0.32 л.м., 1945–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. МЕРДАНЯ
Ф. 638, 1 опис, 12 а.е., 0.17 л.м., 1945–1960 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – с. МИРОВО
Ф. 757, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1951–1956 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. МИХАЛЦИ
Ф. 1190, 1 опис, 9 а.е., 0.14 л.м., 1954–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. МОМИН СБОР
Ф. 708, 1 опис, 15 а.е., 0.28 л.м., 1944–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. МОРАВА
Ф. 1099, 2 описа, 35 а.е., 0.29 л.м., 1947–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. НЕДАН
Ф. 150, 2 описа, 27 а.е., 0.23 л.м., 1944–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРНИЦА“ – с. НОВА
ВЪРБОВКА
Ф. 1085, 2 описа, 18 а.е., 0.24 л.м., 1933–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ – с. НОВО
ГРАДИЩЕ
Ф. 758, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1957 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. НОВО СЕЛО
Ф. 766, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1957–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ –
с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 1064, 1 опис, 18 а.е., 0.42 л.м., 1912–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗГРЕВ“ – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 1394, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1958–1968 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. ОРЕШ
Ф. 1105, 2 описа, 22 а.е., 0.18 л.м., 1933–1978 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. ОРЛОВЕЦ
Ф. 259, 1 опис, 8 а.е., 0.17 л.м., 1927–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. ПАВЕЛ
Ф. 633, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1949–1960 г.
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ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 255, 1 опис, 23 а.е., 0.23 л.м., 1934–1957 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 256, 3 описа, 87 а.е., 1.16 л.м., 1920–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЛЪНЦЕ“ – с. ПАИСИЙ
Ф. 1083, 2 описа, 19 а.е., 0.28 л.м., 1944–1960 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ПАЛИЦИ
Ф. 896, 1 опис, 11 а.е., 0.16 л.м., 1944–1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ –
с. ПАСКАЛЕВЕЦ
Ф. 1080, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1947–1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. ПАТРЕШ
Ф. 940, 1 опис, 22 а.е., 0.24 л.м., 1944–1960 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СЪЗНАНИЕ“ – с. ПЛАКОВО
Ф. 203, 1 опис, 5 а.е., 0.09 л.м., 1948–1954 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ –
с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 812, 3 описа, 86 а.е., 0.60 л.м., 1938–2001 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. ПОЛСКИ
СЕНОВЕЦ
Ф. 1406, 1 опис, 49 а.е., 0.25 л.м., 1961–1974 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 914, 2 описа, 100 а.е., 0.91 л.м., 1945–1974 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ПРАВДА
Ф. 282, 1 опис, 17 а.е., 0.27 л.м., 1945–1953 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. ПРИСОВО
Ф. 129, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1945–1953 г.
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СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ – с. ПУШЕВО
Ф. 199, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1944–1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОБЕДА“ – с. РАДАНОВО
Ф. 258, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1941–1959 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУДОЛЮБИЕ“ –
с. РАДКОВЦИ
Ф. 847, 1 опис, 6 а.е., 0.14 л.м., 1948–1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ГРАМАДЛИВА“ –
с. РАЙКОВЦИ
Ф. 848, 1 опис, 30 а.е., 0.46 л.м., 1940–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. РЕСЕН
Ф. 889, 3 описа, 83 а.е., 0.66 л.м., 1944–2003 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЖИВОТ“ – с. РУСАЛЯ
Ф. 271, 1 опис, 9 а.е., 0.18 л.м., 1941–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СИЛА“ – с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 1097, 2 описа, 47 а.е., 0.64 л.м., 1938–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ – СВИЩОВ
Ф. 303, 2 описа, 27 а.е., 0.19 л.м., 1945–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. СЛОМЕР
Ф. 621, 1 опис, 12 а.е., 0.15 л.м., 1941–1953 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ –
с. СТАМБОЛОВО
Ф. 283, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1930–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – СТРАЖИЦА
Ф. 661, 2 описа, 66 а.е., 0.91 л.м., 1948–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ –
с. СТРАХИЛОВО
Ф. 634, 2 описа, 60 а.е., 0.44 л.м., 1944–1974 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. СТРЕЛЕЦ
Ф. 1057, 1 опис, 11 а.е., 0.14 л.м., 1945–1960 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
СУХИНДОЛ
Ф. 952, 2 описа, 97 а.е., 0.95 л.м., 1937–1976 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БЪДЕЩЕ“ – с. СУШИЦА
Ф. 920, 2 описа, 31 а.е., 0.35 л.м., 1943–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ТОДЮВЦИ
Ф. 1015, 2 описа, 44 а.е., 0.45 л.м., 1945–1973 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ –
с. ХАДЖИДИМИТРОВО
Ф. 1019, 2 описа, 69 а.е., 0.51 л.м., 1939–1974 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ХОТНИЦА
Ф. 1137, 1 опис, 7 а.е., 0.40 л.м., 1947–1960 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – с. ЦЕРОВА
КОРИЯ
Ф. 893, 2 описа, 43 а.е., 0.41 л.м., 1928–1974 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ОБНОВА“ – с. ЧАКАЛИ
Ф. 898, 1 опис, 5 а.е., 0.09 л.м., 1943–1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗВОР“ – с. ЧАПАЕВО
Ф. 664, 1 опис, 14 а.е., 0.31 л.м., 1939–1959 г.
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „НОВ ЖИВОТ“ – с. ЧОЛАКОВЦИ
Ф. 134, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1949–1951 г.
СЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ШЕМШЕВО
Ф. 130, 1 опис, 6 а.е., 0.13 л.м., 1945–1954 г.
В по-голямата си част са създадени преди 1944 г. като кредитни кооперации с предмет на дейност кредитиране и подпомагане на своите членове. През
1947 г. се преобразуват във всестранни кооперации, от 1953 до 1958 г. са селкоопи, след което се именуват потребителни кооперации. Основната им дейност е
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изкупуване на селскостопански произведения, доставка, производство и търговия
с потребителски стоки. В началото на 50-те години започва постепенно уедряване на кооперациите към по-големите селища, което е най-силно изразено през
1958–1960 г. През 1974 г. следва ново уедряване и те преминават като съставни
кооперации към новообразуваните РПК. След 1989 г. значителна част от тях
възстановяват самостоятелната си дейност.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране възстановяването на кооперацията в с. Поликраище с наименование ПК „Солидарност 92“ – Ф. 812 (1992) и ПК „Съгласие“ – с. Ресен – Ф. 889 (1989).
Мотиви и решение за създаване на кооперация в с. Обединение – Ф. 1064
(1912).
Устави и правилници за вътрешния ред (1920–1974), Ф. 812 (1992),
Ф. 889 (1989, 1995, 1997–1998, 2000), Ф. 979 (1991–1992).
Заповедни книги (1948–1963).
Протоколни книги, протоколи и материали от годишни, общи и извънредни събрания и заседания на УС, КС, ИК и ПП (1927–1978), Ф. 812
(1948–1974, 1992–2001), Ф. 889 (1949–1974, 1988–2003), Ф. 979 (1949–1974,
1989–1999).
Годишни планове по труда, ФРЗ, стокооборота, търговията на дребно,
строителството, производството, издръжката на обръщението, изкупуването
на селскостопанска продукция, местната промишленост, материално-техническото снабдяване и др. (1945–1975).
Годишни доклади, отчети, информации, обзори и сведения за стокооборота, изкупуването на селскостопанска продукция, загубите и печалбите, автотранспорта, кооперативното движение, местната промишленост, строителството на стопански сгради и ФРЗ (1931–1975).
Годишни статистически отчети за промишлената продукция, постъпленията и разхода на суровини и материали, движението на стоките в търговската мрежа на дребно, постъпленията и продажбите, броя на действащите
магазини в търговската мрежa на дребно и заведенията за обществено храненe, труда и ФРЗ, обектите и продажбите в търговската мрежа (1951–1974),
Ф. 812 (1967–1970, 1993–1996).
Книги за членовете и внесения дялов капитал (1928–1967).
Фототабло на учредителите – Ф. 1105 (б.д.).
Финансови планове (1943–1974); годишни счетоводни отчети и баланси (1932–1974), Ф. 812 (1938–1973, 1992–2000), Ф. 889 (1962–1973, 1989–
2000), Ф. 979 (1959–1973, 1990–1998).
Разделителни протоколи с РПК – Велико Търново и Горна Оряховица –
Ф. 812 (1992), Ф. 889 (1989).
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Протоколни книги, протоколи и доклади от заседания на профкомитетите и общи събрания на профорганизациите (1952–1971).
Колективни трудови договори, обещания, доклади, отчети и преписки по
съревнованието (1948–1974).
ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ „АЛБИНА“ В ЛИКВИДАЦИЯ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1787, 1 опис, 15 а.е., 0.14 л.м., 1990–2007 г.
Учредена е на 18 юни 1990 г. като Пчеларска кооперативна организация
„Албина“ с предмет на дейност: пчелоопрашване, производство и търговия със
селскостопански и пчеларски продукти, захар, пчеларски инвентар, пособия и
материали и др. През 2000 г. се преименува на Пчеларска кооперация „Албина“.
През 2005 г. Общото събрание взема решение за прекратяване на дейността и
обявяване в ликвидация. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 27 март
2007 г. кооперацията е заличена в търговския регистър.

Учредителен протокол (1990).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация, промени
в обстоятелствата по регистрацията, обявяване в ликвидация и прекратяване дейността на кооперацията; удостоверения за актуално състояние (1990–
2007).
Устави на кооперацията (1990–2000).
Протоколи и материали от общи събрания за отчитане дейността на кооперацията (1990–2006); протоколи (1990–2000), протоколна книга и материали от заседания на УС (2000–2005).
Отчет на ликвидационната комисия (2005–2006).
Правилници и наредби за организацията и заплащането на труда (1991–
1997); баланси и оборотни ведомости (1990–1997); годишни счетоводни отчети с ликвидационен баланс (1998–2006).
СПИСЪ К Н А Н Е А НОТ ИРА НИ Т Е Ф ОНД ОВ Е
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 266, 1 опис, 32 а.е., 0.72 л.м., 1948–1956 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПЕЦИАЛНА
ТЪРГОВИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 607, 1 опис, 8 а.е., 0.19 л.м., 1951–1957 г.
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ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ИНФЛОТ“ – СВИЩОВ
Ф. 1307, 1 опис, 26 а.е., 0.18 л.м., 1962–1975 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА
ЕДРО И ДРЕБНО – СВИЩОВ
Ф. 1133, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1967–1970 г.
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ – ОКРЪЖЕН КЛОН
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 446, 1 опис, 52 а.е., 1.24 л.м., 1947–1955 г.
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ –
ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 442, 1 опис, 29 а.е., 0.70 л.м., 1952–1957 г.
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ – ФИЛИАЛ ЕЛЕНА
Ф. 437, 1 опис, 11 а.е., 0.22 л.м., 1953–1957 г.
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ –
ФИЛИАЛ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 443, 1 опис, 9 а.е., 0.13 л.м., 1955–1957 г.
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ – ФИЛИАЛ с. РЕСЕН
Ф. 438, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1955–1956 г.
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМСНАБ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 328, 1 опис, 21 а.е., 0.17 л.м., 1948–1956 г.
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМСНАБ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 329, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1948–1954 г.
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМСНАБ“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 330, 1 опис, 13 а.е., 0.12 л.м., 1949–1954 г.
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ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖИВСНАБ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 492, 2 описа, 69 а.е., 0.78 л.м., 1954–1965 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЗООВЕТСНАБ“ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1306, 1 опис, 19 а.е., 0.09 л.м., 1960–1976 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАРОДЕН
РЕСТОРАНТ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 388, 1 опис, 10 а.е., 0.09 л.м., 1954–1957 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖП БЮФЕТИ И
ВАГОН-РЕСТОРАНТИ“ – ГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 410, 1 опис, 18 а.е., 0.18 л.м., 1949–1957 г.
ОКРЪЖНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХОРЕМАГ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 606, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1948–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХОРЕМАГ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 626, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1947–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХОРЕМАГ“ –
с. СУХИНДОЛ
Ф. 947, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1948–1949 г.
РАЙОННА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ
ДОСТАВКИ „ЕДИНСТВО“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 268, 1 опис, 10 а.е., 0.17 л.м., 1943–1948 г.
РАЙОННА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 385, 1 опис, 6 а.е., 0.13 л.м., 1945–1949 г.
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ІХ. ФИНАНСИ, КРЕДИТ И
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
К Л ОНОВ Е Н А Б Ъ Л ГА РС К А НАРОД НА БАНКА
Продължават дейността на съществуващите и преди 1944 г. поделения на
БНБ. След национализацията на банките през 1947 г. към БНБ преминават закритите БЗКБ, Банка „Български кредит“ и Българска търговска банка. През 1951 г.
към нея се вливат популярните банки, а от 1967 г. – и БИБ. През 1959 г. се създават окръжни и районни банкови клонове с предмет на дейност: организиране
на паричното обръщение, кредитиране на всички клонове на народното стопанство, осъществяване на контрол върху стопанската и финансовата дейност на
предприятията и организациите и изпълнението и отчитането на приходите и
разходите по държавния бюджет. С ПМС № 19 от 19 май 1989 г. и протоколни
решения на БНБ – ЦУ от 28 авг. и 25 окт. 1989 г. се образува Великотърновска
търговска банка АД на основата на клоновете на БНБ в градовете: Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол, клоновете в Горна Оряховица,
Лясковец и Павликени прекратяват дейността си, а БНБ – клон Свищов преминава към Търговска банка „Биохим“. През 1991 г. са открити представителства
в Златарица и Килифарево, а от 1993 г. Великотърновска търговска банка АД
и поделенията ѝ стават клонове на Банка „Хеброс“ АД – Пловдив с предмет
на дейност: приемане на пари от други лица на влог, предоставяне на парични
заеми, покупка и продажба на валута и ценни книжа. През периода 1994–1998 г.
нови клонове на Банката се регистрират във Велико Търново, Горна Оряховица,
Павликени и Свищов. Приватизирани са през 2000 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА –
ОКРЪЖЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 111, 8 описа, 329 а.е., 2.92 л.м., 1944–1999 г.
Окръжни от ЦУ на БНБ (1944–1945).
Протоколи и материали: на ЦУ на БНБ за образуване на Великотърновска търговска банка АД (1989); от заседания на УС (1981–1992), Изпълнителния съвет и Съвета на директорите (1992); от общи събрания на акционерите (1990–1992).
Годишни отчетни доклади за дейността (1963, 1967, 1971–1975, 1984–
1988).
Годишни планове: държавни и насрещни (1985–1987), кредитни (1962,
1972–1975, 1981–1989), касови (1961, 1967–1980), по труда (1981–1989).
Годишни отчети за работата на окръжния клон (1959–1963, 1967, 1971–
1975) и клоновете в окръга (1959–1963); информации за изпълнение на це502
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левите програми (1978–1980); доклади, сведения и обяснителни записки за
отчитане на кредитния (1960–1962, 1965, 1972–1978, 1982–1989) и касовия (1961, 1967–1989) план и изпълнението на задачите по насрещния план
(1981–1986).
Описи на подписките, списъци и сведения за провеждане на Заема на
свободата (1945).
Планови и отчетни баланси за паричните доходи и разходи на населението (1960–1975).
Годишни статистически отчети за кредитите и депозитите и вземанията и
задълженията на банките (1992–1999), състоянието на кадрите (1975–1980),
персонала и ФРЗ (1977–1979, 1987–1995).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1976–1980, 1988) и разпределението на персонала (1977–1979, 1987–
1989).
Кредитни досиета на ДТП „Нармаг“ (1948), Спиртен монопол – клон
Велико Търново (1947–1950) и Керамична фабрика „Септември“ – Дебелец
(1948–1950).
Описи по предаване активите и пасивите на Популярна банка – Велико
Търново (1951).
Встъпителни (1967, 1971–1972, 1977) и годишни (1967–1975) баланси,
годишни счетоводни отчети (1976–1989, 1992–1999); оборотни ведомости
(1990–1991); анализи за финансовата дейност (1994–1999).
Баланси на Българска земеделска банка, Търговска банка (1969–1970) и
Българска промишлена банка (1970).
Щатни разписания (1967–1968, 1970, 1973, 1978–1999).
Преписка с ЦУ на БНБ и ДСК относно конфискуване влоговете на бив
шите собственици на национализирани предприятия (1956).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1973–1978, 1984–
1989).
Колективни трудови договори (1985–1986, 1991–1999).
Снимки от строителството на сградата на окръжния клон и почивната
станция в с. Вонеща вода (1973, 1978).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 140, 4 описа, 115 а.е., 1.79 л.м., 1937–1989 г.
Протоколна книга (1937–1947).
Годишен отчет за дейността на клона (1949).
Проучвания и анализи за развитието на паричното обръщение в района
(1971–1975).
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Годишни касови планове (1971–1989).
Информации и обяснителни записки за изпълнение на кредитните планове за оборотните средства и капиталните вложения (1971–1975, 1978–1980) и
касовите планове (1976–1989).
Годишни статистически отчети за състоянието на кадрите (1972–1975).
Годишни счетоводни отчети (1949–1951, 1953–1966, 1976–1989); годишни равносметки „Печалби и загуби“ (1976–1983, 1985–1987, 1989); баланси на клоновете и агенциите (1952–1953).
Годишни баланси на ТКЗС, кооперации и популярни банки (1950).
Щатни разписания (1954–1958, 1971–1989).
Планове за строителство на банкови сгради (1937–1948).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1980, 1985–1989); док
лад за дейността на профорганизацията (1981–1984).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ЕЛЕНА
Ф. 1039, 6 описа, 132 а.е., 0.77 л.м., 1952–1999 г.
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране клон на
Банка „Хеброс“ АД – Пловдив със седалище Елена (1994), промяна в управ
лението на клона (1995) и вписване нов предмет на дейност (1998).
Протокол на ЦУ на БНБ за преобразуване на БНБ – клон Елена във
Великотърновска търговска банка АД – клон Елена (1989).
Устав на Великотърновска търговска банка АД (1992).
Годишни отчетни доклади (1969, 1971–1975).
Анализи за дейността в условията на конкуренция с останалите банки в
района (1993) и дейността на представителствата в Златарица и с. Константин (1995).
Годишни касови и кредитни планове и доклади за изпълнението им
(1971–1989).
Годишни статистически отчети за движението на основните средства
(1975–1979, 1987–1988), приходите и разходите (1987–1988), персонала и
ФРЗ (1974–1976, 1987–1999).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории, длъжности, пол и местоживеене (1970–1980, 1987–1989) и броя на
специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1970–
1974, 1976–1980, 1988).
Годишни: финансов план (1995), счетоводни отчети (1952–1989, 1993–
1998), оборотни ведомости (1990–1992), равносметки „Печалби и загуби“
(1967–1989).
Щатни разписания (1966–1975, 1979–1999).
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Протоколи и материали от отчетни събрания на профорганизацията
(1971–1986) и заседания на профкомитета (1981–1984, 1987–1988).
Колективни трудови договори (1991–1999).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1185, 4 описа, 71 а.е., 0.68 л.м., 1966–1989 г.
Правилници за вътрешния ред (1971–1975).
Годишни доклади за дейността (1971, 1974–1975, 1982–1986).
Проучвания и анализи за състоянието и развитието на паричното обръщение в района (1971–1975).
Годишни кредитни (1970–1975) и касови (1971–1989) планове; доклади,
информации, сведения за изпълнението на кредитния план, паричното обръщение и касовата наличност (1966–1975).
Годишни статистически отчети за движението на основните средства
(1974–1978), капиталните вложения и въведените в действие основни фондове (1975–1979), персонала и ФРЗ (1975–1980, 1985–1988).
Годишни: баланси (1967–1975, 1981–1989); счетоводни отчети (1976–
1980); равносметки „Печалби и загуби“ (1971–1980).
Годишни планове по труда (1979–1989); щатни разписания (1966–1989).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1980, 1986–1989).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 200, 6 описа, 227 а.е., 2.13 л.м., 1947–1989 г.
Годишни отчети за дейността на клона (1957–1965, 1969–1975), Воден синдикат „Росица“ – Павликени (1947–1948) и кооперациите от района
(1948–1949).
Годишни касови планове и отчети (1971–1989).
Годишни баланси на клона (1956–1975, 1981–1989) и представителствата (1948–1955); годишни счетоводни отчети (1976–1980).
Щатни разписания (1954–1980, 1984–1989).
Преписки по национализиране на предприятия (1947) и ликвидиране на
задълженията им (1953–1958), кредитиране на кооперации, предприятия и
ТКЗС от района (1948–1960), издирване влогове на бивши собственици на
национализирани предприятия (1949–1955), паричната обмяна (1952–1962),
откриване и ликвидиране на банкови представителства (1948–1949).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1964–1978,
1980, 1986) и заседания на профкомитета (1964–1976).
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1186, 6 описа, 88 а.е., 0.78 л.м., 1948–2000 г.
Протоколи от заседания на ЦУ на БНБ и решения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на БНБ – клон Полски Тръмбеш в клон на
Великотърновска търговска банка АД (1989) и Банка „Хеброс“ АД – Пловдив (1994) и вписване нов предмет на дейност (1998).
Годишни отчети за дейността (1950–1971, 1993–1994).
Годишни касови планове (1967–1978, 1983–1985); доклади, информации и сведения за паричното обръщение и касовата наличност (1975–1979,
1983–1985).
Годишни статистически отчети за приходите и разходите (1982–1988),
персонала и ФРЗ (1982–1989, 1991–1999), социалното развитие на колектива
(1982–1989).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
пол, възраст, местоживеене и за броя на специалистите с висше, полувисше
и средно специално образование (1982–1989).
Годишни: баланси (1949–1980); счетоводни отчети (1981–1999); равнос
метки „Печалби и загуби“ (1949–1979, 1981–1989); разчети за приходите
и разходите (1999–2000); досиета за годишното приключване на сметките
(1948–1949).
Щатни разписания (1966–1999).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1976–1981).
Колективни трудови договори (1991–1997, 1999).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 123, 6 описа, 108 а.е., 0.76 л.м., 1944–2002 г.
С решение на УС на БНБ от 1989 г. клонът преминава към ТБ „Биохим“ –
София. През 1994 г. са открити офис в Павликени и изнесени работни места в
Митница – Свищов и Белене. След извършена приватизация през 2002 г. ТБ „Биохим“ АД преминава към Банка „Аустрия“ заедно с цялата си клонова мрежа в
страната.

Писмо от ЦУ на БНБ за преминаване на клон Свищов към ТБ „Биохим“,
предавателно-приемателен протокол и решение на Окръжен съд – Велико
Търново за регистриране на ТБ „Биохим“ АД – клон Свищов (1989–1992).
Годишни касови (1963–1966, 1974–1980, 1986–1989) и кредитни (1989–
1990) планове; отчети за изпълнение на касовите планове (1985–1989).
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Годишни статистически отчети за основните средства (1976–1980), капиталните вложения (1976–1978), дейността на учрежденията от непроизводствената сфера (1977–1980), персонала и ФРЗ (1977–1980, 1986–1990).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
длъжности, пол, възраст, местоживеене и за броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование (1977–1980, 1986–1988, 1990).
Годишни: счетоводни отчети (1948–1980, 1991–1996); оборотни ведомости (1960–1966, 1999, 2001–2002); баланси (1981–1990, 1997–2000); валутни баланси (1997–1999, 2001–2002); отчети за приходите и разходите,
заетите лица и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
(1997–2000); равносметки „Печалби и загуби“ (1976–1989).
Щатни разписания (1948–1966, 1976–1980, 1983–1989, 1992, 1995–1999).
Преписки за конфискувани имоти на незаконно забогатели (1946–1947)
и издаване на разрешителни за внос и износ (1944–1948).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1967–1971, 1976–1978, 1981–1988) и заседания на профкомитета
(1971–1980).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН СТРАЖИЦА
Ф. 345, 7 описа, 106 а.е., 0.36 л.м., 1945–1999 г.
Протокол и материали на ЦУ на БНБ за образуване на Великотърновска
търговска банка АД и преминаване на клон – Стражица към нея (1989).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Банка
„Хеброс“ АД – клон Стражица (1994) и вписване на нов предмет на дейност
(1998).
Устав на Великотърновска търговска банка АД (1992).
Годишни отчети за дейността (1945–1969); доклади и информации на
директора до ЦУ на БНБ (1957–1961, 1966–1969).
Годишни касови планове (1970–1975, 1987–1989) и отчети за изпълнението им (1987–1989).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1988–1989, 1992–
1995) и социалното развитие на колектива (1985–1988).
Годишни: баланси (1971–1975, 1990), счетоводни отчети (1987–1989,
1991–1999), равносметки „Печалби и загуби“ (1970–1975, 1984–1989).
Щатни разписания (1972–1975, 1981–1999).
Протоколи и материали от отчетни събрания на профорганизацията
(1984–1986) и заседания на профкомитета (1983–1989, 1992–1995).
Колективни трудови договори (1991–1995, 1997, 1999).
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН СУХИНДОЛ
Ф. 1132, 6 описа, 106 а.е., 0.68 л.м., 1953–2000 г.
Протокол и материали на ЦУ на БНБ за образуване на Великотърновска търговска банка АД и преминаване на клон – Сухиндол към нея (1989);
указания за установяване на преки връзки между банковите клонове и ЦУ на
БНБ (1989).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Банка
„Хеброс“ АД – клон Сухиндол (1994) и вписване на нов предмет на дейност
(1998).
Устав на Великотърновска търговска банка АД (1992).
Годишни отчети за цялостната дейност на клона (1958–1959, 1961–1964).
Годишни касови планове (1961–1964, 1976–1978, 1981–1984, 1988–
1989) и отчети за изпълнението им (1961–1964, 1976–1978); кредитни планове (1981–1989) и отчети за изпълнението им (1960–1964, 1978–1979, 1981–
1989).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1982–1989, 1992–
1999); еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
длъжност, пол и местоживеене (1985–1989).
Планове: балансов (1999); за приходите и разходите (2000).
Годишни: баланси (1954–1975, 1998–1999), счетоводни отчети (1976–
1997), равносметки „Печалби и загуби“ (1965–1986, 1988–1989), отчети за
приходите и разходите (1984–1985, 1988, 1998–1999), ревизионен акт (1953–
1964).
Тарифа за лихвите, комисионните и таксите, прилагани при взаимоотношенията с клиентите (1992).
Щатни разписания (1960–1975, 1980–1999).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1982, 1984–
1986, 1988–1989) и от заседания на профкомитета (1981–1989).
Колективни трудови договори (1991–1997).
БАНКА „ХЕБРОС“ АД – ПЛОВДИВ – КЛОН 2 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1697, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1991–1997 г.
Започва дейността си като клон на Агробанк – Пловдив. През 1994 г. се преобразува в Банка „Хеброс“ АД – клон 2 Велико Търново. Закрит е през 1997 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на Банка
„Хеброс“ АД – клон 2 Велико Търново (1994).
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Анализ на финансовото състояние, годишен баланс и отчет за приходите
и разходите (1994); годишни оборотни ведомости – баланс и валутен баланс
(1995); годишен (1996) и приключвателен (1997) счетоводни отчети.
Щатни разписания (1991–1996); годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1992–1997).
Колективни трудови договори и допълнителни споразумения (1991–
1996).
БАНКА „ХЕБРОС“ АД – ПЛОВДИВ – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1698, 1 опис, 10 а.е., 0.05 л.м., 1996–2000 г.
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за откриване на Банка
„Хеброс“ АД – клон Горна Оряховица и вписване нов предмет на дейност на
клона; пълномощно за представителство (1996–2000).
Разчети за приходите и разходите и баланса (1998–1999).
Годишни баланси и отчети за приходите и разходите (1996, 1999); годишни счетоводни отчети (1997–1998).
Щатни разписания (1996–1999); годишни статистически отчети за заетите лица и средствата за работна заплата (1996–1999).
Колективен трудов договор (1997).
БАНКА „ХЕБРОС“ АД – ПЛОВДИВ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1696, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1998–2000 г.
Решение на Окръжен съд – Велико Търново за вписване в търговския
регистър на Банка „Хеброс“ АД – клон Павликени (1998).
Разчети за приходите и разходите и баланса, мероприятия за подобряване на финансовото състояние (1999–2000).
Отчети за приходите и разходите и оборотни ведомости – баланси
(1998–1999).
Щатни разписания (1998).
БАНКА „ХЕБРОС“ АД – ПЛОВДИВ – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1699, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1991–2000 г.
Започва дейността си като клон на Земеделска и кооперативна банка АД –
Пловдив. През 1994 г. се преобразува в Банка „Хеброс“ АД – клон Свищов.

Решения и удостоверения на Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на клона на Земеделска и кооперативна банка АД – Свищов в
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Банка „Хеброс“ АД – клон Свищов и вписване на нов предмет на дейност
(1994–1998).
Годишни планове за баланса и приходите и разходите (1995–1997, 2000),
разчет за икономическите елементи (1999).
Оборотни ведомости-баланси (1991–1993); годишни баланси и отчети
за приходите и разходите (1994–1996); годишни счетоводни отчети (1997–
1999).
Щатни разписания (1992–1999); годишни статистически отчети за заетите лица и средствата за работна заплата (1998–1999).
БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД –
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1761, 1 опис, 23 а.е., 0.12 л.м., 1991–1998 г.
Учредена е през 1992 г. с предмет на дейност: приемане на пари от лица на
влог, предоставяне на парични заеми в национална валута, приемане на влог за
управление на ценности на лица, извършване на операции по безкасови плащания
и покупко-продажба на чуждестранна валута. Осъществява дейността си чрез
офиси в Павликени и Полски Тръмбеш, автоматизирани работни места в Горна
Оряховица, Лясковец и Елена и 123 ръчни работни места в селските пощенски
станции. Приватизирана е през 1998 г.

Препис-извлечение от протоколи на УС на БПБ АД с решения за откриване и предмет на дейност на клоновете в страната (1991–1992).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на БПБ
АД – клон Велико Търново и промени в управлението (1992–1993); информация за продажба на Банката (1998).
Устави на Банката (1996, 1997).
Правила за реда и организацията по предоставяне на кредити и работата
по съмнителни и несъбираеми вземания (1992–1994).
Годишни отчети и справки за риска по кредитите и законовите провизии,
кредитния портфейл, състоянието по кредитните вложения, отпуснатите кредити в левове и валута (1993–1997).
Годишни счетоводни отчети (1992–1998); ревизионни и констативни актове от извършени финансови проверки (1992–1997).
Щатни разписания (1993–1998); информации за състава и движението
на кадрите в банковата система (1992–1997).
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БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1759, 1 опис, 21 а.е., 0.13 л.м., 1993–1998 г.
Учредена е през 1993 г. с предмет на дейност: приемане на пари от лица на
влог, предоставяне на парични заеми в национална валута, приемане на влог за
управление на ценности на лица и покупко-продажба на чуждестранна валута.
Приватизирана е през 1998 г.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на БПБ
АД – клон Свищов (1993).
Представителна оферта за дейността и услугите, извършвани от Банката (1995); правила за организацията по съмнителни и несъбираеми вземания, критериите и начините за класифициране на кредити като несъбираеми
(1994).
Оборотни ведомости и баланс (1993); годишни счетоводни отчети
(1994–1998); констативни актове от пълни финансови ревизии (1994–1996) и
от тематични проверки (1997–1998).
Щатни разписания (1993–1998); годишни статистически отчети за заетите лица и средствата за работна заплата (1993–1997).
Колективни трудови договори (1993–1997).
ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ АД – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1765, 1 опис, 18 а.е., 0.10 л.м., 1994–2002 г.
Функционира от 12 февр. 1996 г. с предмет на дейност: публично привличане
на влогове, предоставяне на кредити, приемане на ценности на депозит, издаване
и управление на банкови карти, предоставяне на банкови касети, осъществяване
на различни видове сделки, определени от БНБ. През 1998 г. е разкрит офис на
Банката в Горна Оряховица. След извършена приватизация и подписан договор за
покупко-продажба през 2002 г., Банката преминава към Банка „Аустрия“.

Протокол от заседание на Съвета на директорите, решение на Окръжен
съд – Велико Търново и удостоверение на Софийски градски съд по създаването, регистрирането и приватизацията на Банката (1994–2002).
Протоколи и материали от заседания на Кредитния съвет (2000–2001).
Годишни справки за кредити по децентрализирано кредитиране (2000).
Годишни левови и валутни баланси (1996–2002).
Щатни разписания (1996–2002); годишни статистически отчети за заетите лица и средствата за работна заплата (1996–2002).
Идеен проект за реконструкцията на сградата (1994–1998).
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К Л ОНОВЕ Н А Б Ъ Л ГА РС К А З Е МЕ Д Е ЛСКА И
К ООП Е Р А Т ИВН А БАНКА
5 фонда, 5 описа, 389 а.е., 2.50 л.м., 1933–1948 г.
БЗКБ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 110, 1 опис, 163 а.е., 0.84 л.м., 1945–1948 г.
БЗКБ – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 139, 1 опис, 5 а.е., 0.22 л.м., 1943–1947 г.
БЗКБ – КЛОН ЕЛЕНА
Ф. 127, 1 опис, 8 а.е., 0.13 л.м., 1944–1948 г.
БЗКБ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 178, 1 опис, 199 а.е., 1.17 л.м., 1933–1947 г.
БЗКБ – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 124, 1 опис, 14 а.е., 0.14 л.м., 1944–1947 г.
Учредени са преди 1944 г. с предмет на дейност: кредитиране на селските
кооперации и на земеделските стопани, набиране влогове, финансов контрол, съхраняване фондови средства и стопанска дейност. По силата на Закона за национализацията на банките от 1947 г. се вливат в БНБ.

Протоколни книги и протоколи на клоновите съвети, УС и КС на кооперации (1944–1947).
Доклади за икономическото състояние на банките (1933, 1938, 1943–
1946); обобщени годишни отчети (1945–1947).
Годишни отчети по: приключването и цялостната дейност на кооперациите и банките (1944–1948), събиране на заеми (1941–1942), агитиране и
реализиране Заема на свободата (1945).
Преписки по отпускане кредити на селски и занаятчийски кооперации,
РКС и популярни банки, по събиране на пашкули, за предаване активите и
пасивите на банкови клонове (1944–1947), по влогонабирането и движението
на влоговете (1941, 1945).
Баланси на банките (1945–1947) и кооперациите (1944–1947); ревизионни актове от извършени документални ревизии на банки, агенции и кредитни
кооперации (1943–1947).
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КЛОНОВЕ Н А Б Ъ Л ГА РС К А ИНВ Е СТ ИЦИОНН А БАНКА
4 фонда, 6 описа, 142 а.е., 1.67 л м., 1948–1966 г.
БИБ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1104, 1 опис, 42 а.е., 0.54 л.м., 1948–1966 г.
БИБ – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 524, 3 описа, 75 а.е., 0.70 л.м., 1948–1966 г.
БИБ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1091, 1 опис, 18 а.е., 0.38 л.м., 1948–1966 г.
БИБ – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 1196, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1957–1965 г.
Създадени са със Закона за банките през 1947 г. с предмет на дейност: кредитиране и контрол над капиталните вложения на предприятия, кооперации и
организации, отпускане на дългосрочни заеми. През 1967 г. се вливат в БНБ.

Годишни отчети и приключвания по цялостната дейност (1948–1965).
Годишни бюджети (1955–1966), баланси (1948–1966) и приключителни
бележки (1948–1965); оборотни ведомости (1951–1965); ревизионни актове
(1948–1950, 1954–1964).
Статистически сведения за дейността на банките (1950–1966).
Проектосметна документация за строителството на яз. „Александър
Стамболийски“ – с. Горско Косово и протоколи за приемане на обекти и подобекти на язовира – Ф. 1091 (1956–1966).
К ЛОНОВЕ Н А Д Ъ Р Ж А ВНА СП Е СТ ОВНА КАСА
Държавна спестовна каса като банкова институция е създадена с ПМС
№ 218 от 2 март 1951 г. с предмет на дейност: влогонабиране, кредитиране на
физически и юридически лица; финансиране и контрол на жилищното строителство (от 1967 г.); организиране и провеждане на държавната лотария (от
1957 г.). Със Заповед № 367 от 24 март 1951 г. на Министерство на финансите са
разкрити окръжни и околийски управления на ДСК в страната. От 1 юли 1957 г.
по указание на ЦУ на ДСК управленията се преобразуват в окръжни и районни клонове. След административната реформа и премахването на окръзите от
1989 г. окръжните клонове са трансформирани в районни. С решения на Софийс
ки градски съд: № 1 от 26 ян. 1999 г. се регистрира преобразуването на ДСК в
ЕАД с фирма Банка ДСК; № 7 от 22 авг. 2001 г. преобразуването в АД и № 10 от
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8 ян. 2003 г. преобразуването отново в ЕАД. През октомври 2003 г. 100 % от капитала на банката са закупени от унгарската Банка ОТП РТ.

ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА –
ОКРЪЖЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 970, 7 описа, 312 а.е., 1.55 л.м., 1951–2003 г.
Решения на Софийски градски съд за преобразуване на ДСК в ЕАД,
промени в капитала, управлението и собствеността и удостоверения за актуално състояние (1999–2003).
Устав на Банка ДСК ЕАД (1999); правилници за вътрешния ред и пропускателния режим (1997).
Протоколи и материали от заседания на УС (1981–1999).
Анализи и справки за състоянието на мрежата от поделения на районния
клон (1996–2002); предложения и икономически обосновки за преобразуване
на поделения (2000–2002).
Годишни отчетни доклади на Касата и поделенията ѝ (1981–1988, 1991);
оценка за дейността на поделенията на Районния клон (2002).
Планове по влогонабирането (1965–1970, 1977–1979).
Годишни отчети за дейността (1954–1955, 1971–1975, 1977–1985), влоговите сметки (1952–1980), влогонабирането за окръга и Окръжния клон
(1962–1980, 1986–1995).
Годишни справки за броя на извършените операции и редовността на заемите за текущи нужди (1981–1985), лихвите по видове влогове (1996–2001),
редовността на заемите за текущи нужди (1996–1999), брой сметки и салда
по видове клиенти (1998–2003); справки и сведения за кредитната дейност
(2000–2002) и за ефективността от дейностите (1998–1999, 2002).
Годишни статистически отчети за: влоговете по вид, размер и социален
състав (1965–1985, 1996–2002); депозитите и кредитите на фирми и арендатори (1996–1998); заемите (1965–1980), разпределението на жилищно-спестовните влогове (1967–1980), текущите сметки (1965–1985), депозираните в
ДСК суми по размери, срокове и сектори в икономиката (1996–2003); вземанията на ДСК по размери и сектори в икономиката (1996–2001) и броя на
операциите (1996–1999).
Годишни: бюджети (1952–1985, 1999–2003); отчети по бюджета (1998–
2003); баланси на клона (1971–1975, 1981–1995) и поделенията (1951–1980);
оборотни ведомости (1986–2003); равносметки „Печалби и загуби“ (1951–
1985).
Щатни разписания (1952–2003); информации за състава и движението на
кадрите на Районен клон (1998–2003) и Клон Велико Търново (1998, 2000).
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Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1986–1989, 1998–
2003).
Колективен трудов договор (2001).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 877, 6 описа, 115 а.е., 0.67 л.м., 1925–1928; 1951–2003 г.
Протоколи и материали от заседания на УС (1995); демографска характеристика на района с мрежата на представителствата (1995).
Сборни годишни отчети и справки за дейността (1965–2003).
Годишни статистически отчети и сведения за влогонабирането и кредитната дейност (1981–1990).
Годишни: отчети за изпълнение на бюджета (2001–2003), баланси
(1951–1993), равносметки „Печалби и загуби“ (1956–1990), оборотни ведомости (1994–2003), отчети за приходите и разходите (1992–2003), справки за
дълготрайните активи (1996–1997, 1999, 2001, 2003) и отчети за придобиване на дълготрайните активи (1997–1999).
Нотариални актове за собственост на сградата (1925–1928).
Щатни разписания (1981–1982, 1984–1990, 1992–2003).
Видеофилм от тържественото откриване на модернизираната сграда на
касата (1993).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ЕЛЕНА
Ф. 872, 7 описа, 126 а.е., 0.64 л.м., 1951–2003 г.
Икономическа обосновка на Банката (2002).
Отчетни доклади (1951–1985); годишни справки за дейността на клона
(1981–2003) и представителствата (2000, 2002).
Годишни насрещни планове (1971–1989).
Статистически отчети за дейността (1951–2001).
Годишни бюджети (1951–1980) и отчети за изпълнение на бюджета
(2001–2003).
Годишни: счетоводни отчети (1951–1980), баланси (1951–1995), оборотни ведомости (1986–2003), равносметки „Печалби и загуби“ (1981–1985) и
отчети за приходите и разходите (1986–2003).
Встъпителни и ликвидационни баланси на агенциите към Касата (1951).
Щатни разписания (1951–2003).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1971–1980).
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ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1512, 3 описа, 71 а.е., 0.30 л.м., 1954–1997 г.
Създаден през 1954 г. като агенция І разряд към ДСК – клон Елена. През
1971 г. прераства в Районен клон, а от 1998 г. е филиал на ДСК – Велико Търново.

Годишни: доклади (1961–1980, 1983–1990), отчети и справки (1965–
1997) за дейността на клона; планове по влогонабирането (1961–1975), касови планове (1975–1979).
Статистически отчети (1954–1992) и годишни сведения (1981–1990) за
влогонабирането и кредитирането.
Годишни: баланси (1954–1997), оборотни ведомости (1991–1997), отчети за приходите и разходите (1992–1997), равносметки „Печалби и загуби“
(1981–1990).
Анализи на счетоводната отчетност (1992–1995).
Щатни разписания (1976–1979, 1981–1997).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН КИЛИФАРЕВО
Ф. 1622, 2 описа, 45 а.е., 0.13 л.м., 1981–1997 г.
Създаден през 1981 г. като филиал І степен към ДСК – Велико Търново. От
1986 г. е клон. През 1995 г. се трансформира във филиал І степен, а от 1998 г.
става филиал ІІ степен.

Годишни отчети (1981–1990) и справки (1981–1997) за дейността.
Статистически отчети за влогонабирането и кредитирането (1981–1997).
Годишни баланси (1981–1997), оборотни ведомости (1991–1997), отчети за приходите и разходите (1992–1996).
Щатни разписания (1986–1996).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1041, 6 описа, 90 а.е., 0.41 л.м., 1951–2003 г.
Създаден през 1951 г. като агенция І разряд на ДСК – Велико Търново. От
1966 г. е районен клон. През 2002 г. се трансформира във филиал І степен към
клон Велико Търново.

Годишни доклади за дейността (1965–1974); анализи на състоянието и
дейността на клона (1999–2000).
Годишни планове за административно-управленческите разходи (1968–
1980), касови планове (1976–1979).
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Годишни сборни отчети (1996–2001) и справки (1980–2003) за дей
ността.
Статистически отчети (1976–2003) и годишни сведения (1982–1989) за
влогонабирането и кредитната дейност.
Годишни бюджети (2002–2003) и отчети по изпълнение на бюджета
(2001–2003).
Годишни: баланси (1951–1993); счетоводни отчети (1951–1980); равнос
метки „Печалби и загуби“ (1951–1993); оборотни ведомости (1994–2003).
Щатни разписания (1968–2003); годишни информации за състава и движението на кадрите (1998–2001).
Годишни статистически отчети за заетите лица и средствата за работна
заплата (1981–1999).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 971, 7 описа, 117 а.е., 0.76 л.м., 1951–2003 г.
Годишни отчетни доклади (1976–1990); анализи за състоянието, развитието и перспективите на клона (2002).
Годишни планове (1976–1979, 1990–1995); годишни и сборни отчети за
дейността (1968–1980, 1996–2001).
Годишни справки за представителствата (2000–2003); брой сметки и
салда по видове клиенти (2000–2003), броя на извършените операции и редовността на заемите за текущи нужди (1981–1990).
Годишни статистически отчети и сведения за влогонабирането и кредитната дейност (1976–2003).
Годишни бюджети (1951–1954, 1957–1964) и отчети за изпълнение на
бюджета (2001–2003).
Годишни: баланси (1954–1995); отчети за приходите и разходите на касата (1991–2003) и филиал Сухиндол (1996–2003); справки и отчети за дълготрайните активи (1999–2003).
Щатни разписания на касата (1976–2003) и филиал Сухиндол (1996–
2003), информации за състава и движението на кадрите (1996–2001, 2003).
Протоколи и материали от събрания и заседания на профкомитета (1971–
1976), отчетен доклад за дейността на профорганизацията (1984–1985).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 894, 7 описа, 115 а.е., 0.54 л.м., 1951–2003 г.
Създаден през 1951 г. като агенция І разряд на ДСК – Велико Търново. От
1966 г. е районен клон. През 2002 г. се трансформира във филиал І степен към
клон Велико Търново.
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Годишни доклади (1981–1990) и отчети за дейността (1965–1980); отчети за състоянието и разпределението на влоговете и заемите (1965–1980).
Годишни планове (1981–1995), сборни годишни отчети (1996–2001) и
годишни справки (1981–1990, 2001–2002) за дейността.
Годишни статистически отчети и сведения за влогонабирането и кредитирането (1981–2003).
Годишни бюджети (1958–1975) и отчети за изпълнение на бюджета
(2001–2003).
Годишни: баланси (1956–1995), оборотни ведомости (1991–1995, 2000–
2003), отчети за приходите и разходите (1992–1997, 1999–2003), равносметки „Печалби и загуби“ (1956–1990).
Щатни разписания (1958–1975, 1991–2001).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1955–1990) и заседания на профкомитета (1981–1990).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – РАЙОНЕН КЛОН СВИЩОВ
Ф. 959, 7 описа, 119 а.е., 0.50 л.м., 1951–2003 г.
Създаден през 1951 г. като агенция І разряд на ДСК – Велико Търново. От
1966 г. е районен клон, от 1990 г. е районна ДСК.

Протоколна книга и протоколи от заседания на УС (1993–1996).
Годишни отчетни доклади (1965–1975, 1977–1980, 1982–1986, 1988,
1990) и анализ за дейността на банката (2002).
Годишни планове (1971–1980), сборни годишни отчети (1960–1964,
1981–1985, 1987–1990) и справки (1981–2003) за дейността.
Годишни статистически отчети (1977–2003) и сведения (1981–1990) за
влогонабирането и кредитирането.
Годишни: бюджети (1951–1957, 1959–1962, 1965–1970), баланси (1951–
1975, 1977–1993), равносметки „Печалби и загуби“ (1951–1975, 1977–1990),
оборотни ведомости (1994–2003), отчети за приходите и разходите (1992–
2003), справки за дълготрайните активи (1996–1997, 1999–2001).
Годишни планове по труда (1981–1992, 1994); щатни разписания (1951–
1962, 1965–1975, 1977–2003).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН СТРАЖИЦА
Ф. 1299, 5 описа, 96 а.е., 0.33 л.м., 1957–2003 г.
Създаден през 1951 г. като агенция І разряд на ДСК – Горна Оряховица. През
1959 г. минава на подчинение на ДСК – Окръжен клон Велико Търново. От октом-
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ври 1962 г. е районен клон. През 2002 г. се трансформира във филиал І степен към
клон Велико Търново.

Годишни отчетни доклади (1971–1983, 1985–1986, 1988–1990); анализ
на състоянието на Банката (2002).
Годишни планове и отчети (1963–1995) и годишни справки (1970–2002)
за дейността.
Статистически отчети (1957–2002) и сведения (1981–1990) за влогонабирането и кредитирането.
Годишен бюджет, отчет по бюджета и обяснителна записка (2002).
Годишни: баланси (1964–1990, 1992–1993); равносметки „Печалби и загуби“ (1964–1990); оборотни ведомости (1994–2003); отчети за приходите
и разходите (1992–2003) и икономическите и финансовите разходи (1991–
1995).
Щатни разписания (1963–1996, 1998–2003); годишни информации за
състава и движението на кадрите (1996, 1998–2001).
Годишни статистически отчети за заетите лица и средствата за работна
заплата (1989–1995, 1997–1999).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1967–1975).
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН СУХИНДОЛ
Ф. 1127, 5 описа, 78 а.е., 0.34 л.м., 1956–1995 г.
Създаден през 1951 г. като агенция І разряд на ДСК – Павликени. От 1966 г.
е районен клон. През 1995 г. се трансформира във филиал І степен към клон Павликени.

Годишни: планове (1969–1995), отчети (1969–1975) и справки (1981–
1995) за дейността; отчетни доклади (1968–1990).
Годишни статистически отчети и сведения за влогонабирането и кредитирането (1976–1995).
Годишни баланси (1956, 1964, 1967–1993); равносметки „Печалби и загуби“ (1956, 1964, 1967–1990); приключителни счетоводни бележки (1956,
1964, 1967–1981); оборотни ведомости (1994–1995); отчети за приходите и
разходите (1992–1995).
Щатни разписания (1976–1995).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1970–1990)
и заседания на профкомитета (1970–1980).
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К Л ОНОВЕ Н А Д Ъ РЖАВЕ Н
З АС Т Р А ХОВ А Т Е Л Е Н ИНСТ ИТ УТ
5 фонда, 30 описа, 564 а.е., 3.28 л.м., 1948–2002 г.
ДЗИ – ОКРЪЖЕН КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 576, 6 описа, 159 а.е., 0.72 л.м., 1949–2002 г.
ДЗИ – РАЙОНЕН КЛОН ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 548, 6 описа, 85 а.е., 0.45 л.м., 1948–1997 г.
ДЗИ – РАЙОНЕН КЛОН ЕЛЕНА
Ф. 1011, 6 описа, 126 а.е., 0.94 л.м., 1948–1997 г.
ДЗИ – КЛОН ПАВЛИКЕНИ
Ф. 936, 6 описа, 90 а.е., 0.47 л.м., 1949–1997 г.
ДЗИ – КЛОН СВИЩОВ
Ф. 774, 6 описа, 104 а.е., 0.70 л.м., 1948–1997 г.
ДЗИ – Окръжен клон – Велико Търново е създаден през 1946 г. През 1947 г. се
открива клон в Елена, от 1948 г. – в Горна Оряховица и Свищов, а през 1949 г. – и
в Павликени. Предметът на дейност е сключване на доброволни и задължителни
застраховки и плащане на суми и обезщетения. От 1989 г. Окръжният клон се
преобразува в районен, а клоновете му стават самостоятелни. През 1991 г. клоновете са преобразувани в районни, от 1993 г. отново са клонове. На основание
приетия през 1996 г. Закон за застраховането настъпват промени в статута и
структурата на ДЗИ, като се обособяват две дружества – ДЗИ ЕАД и „ДЗИ –
Общо застраховане“ АД. С Разпореждане на МС № 95 от 24 окт. 1997 г. ДЗИ се
преобразува в ЕАД с предмет на дейност: застраховане на лица срещу събития,
свързани с живота и здравето; на права, оценени в пари; презастраховане; задължително застраховане и управление на набраните от застраховането средства.
Дружеството има Главна агенция във Велико Търново и агенции в Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Свищов. С Решение № 1058 от 12 ноем.
1999 г. на Агенцията за приватизация е открита процедура за приватизация на
80 % от капитала на Дружеството, която е осъществена през 2002 г.

Разпореждане на МС за преобразуване на ДЗИ в ЕАД – Ф. 576 (1997).
Решения на Софийски градски съд за регистриране на ДЗИ ЕАД и
„ДЗИ – Общо застраховане“ АД и пълномощни на управителя (1998–1999);
удостоверение за актуално състояние – Ф. 576 (2002).
Правилници за вътрешния ред, структурата и вътрешния финансов механизъм (1957–1961, 1995–2001).
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Протоколи от заседания на УС – Ф. 576 (1996–2000); протоколи и материали от конференции – Ф. 1011 (1956–1964).
Годишни отчетни доклади (1951–1990, 1992, 1998–2002); годишни док
лади на застрахователните инспектори за сключените застраховки – Ф. 576
(1980–1997).
Годишни застрахователни планове и отчети за изпълнението им (1948–
1997).
Годишни статистически отчети и справки за застрахователните вноски
и резултатите от доброволното и задължителното застраховане (1969–2001).
Годишни планове и отчети за приходите и разходите (1991–1999); отчети за паричния поток (1991–1999, 2001) и административно-стопанските
разходи (1991–1999).
Годишни бюджети (1949–1990) и отчети за изпълнение на бюджетните
разходи (1971–1980).
Годишни баланси на ДЗИ – Велико Търново и сборни за окръга – Ф. 576
(1954–1970, 1976–1990).
Годишни счетоводни отчети (1948–1975, 1990–1994); оборотни ведомости (1991–2002).
Щатни разписания (1949–1988, 1990, 1995–2002).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1962–1981, 1993–1994) и заседания на профкомитета (1964–1971); годишни
отчетни доклади (1991–1994).
Колективни трудови договори (1995–1996).
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ –
„ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1760, 1 опис, 17 а.е., 0.05 л.м., 1998–2002 г.
Обособен е през 1998 г. с агенции в Свищов, Павликени, Елена, Горна Оряховица и офис в Полски Тръмбеш с предмет на дейност: застраховане на права, които за застрахования са оценени в пари чрез извършване на застраховки
„Злополука“, „Пожар“, „Природни бедствия“, „Щети и имущество“, „Гражданска отговорност“; застраховане на сухопътни релсови и безрелсови превозни средства; презастраховане и управление на набраните средства. През 2002 г.
Дружеството е закупено от Фирма „Контракт“ – София.

Удостоверение на Софийски градски съд за актуалното състояние на
Дружеството (2002).
Правилници за: вътрешния ред (2001), структурата и организацията на
работа (1998–2001).
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Годишни статистически справки за изплатени комисиони на агенти и
посредници (1998–1999), автомобилното, транспортното и имущественото
застраховане (1999), застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори (2000–2001).
Отчети за паричния поток (1999), приходите и разходите за придобиване
на ДМА (2000).
Годишни планове за застрахователните премии (1998), приходите, разходите и финансовия резултат (1999), премийния приход и разходите (2001–
2002).
Годишни оборотни ведомости (1998–2002); отчети за приходите, разходите и резултата (1998–2001).
Щатни разписания (1998–2002).
УПРАВЛЕНИЕ „ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1224, 6 описа, 97 а.е., 0.73 л.м., 1968–2001 г.
От 1 март 1970 г. отдел „Финансов контрол“ при ОНС – Велико Търново се
трансформира в Управление „Държавен финансов контрол“ на пряко подчинение
на Министерство на финансите. Извършва финансови ревизии на предприятия,
учреждения, ТКЗС и др. и последващ финансов контрол по Закона за финансов
контрол. През 1977 г. се преименува на Дирекция „Държавен финансов контрол“,
от 1990 г. е териториално управление, а от 10 ноем. 2000 г. – териториална
дирекция към Агенция за държавен вътрешен финансов контрол. Предмет на контролната дейност на Управлението и Дирекцията са държавните, общинските
и обществените средства и имущества и тяхното опазване в подконтролните
обекти. По силата на Закона за държавната финансова инспекция от 2006 г. се
създава Агенция за държавна финансова инспекция с 5 дирекции. Към дирекция
„Организация и изпълнение на инспекционната дейност“ – ІІ отдел е включена
дейността на бившата териториална дирекция във Велико Търново.

Протоколи от общи събрания (1992–1996).
Годишни планове (1968–1975, 1999, 2001) и отчети (1968–1978, 1983–
1988, 1992–2001) за контролно-ревизионната дейност на отдел „Финансов
контрол“ при ОНС и Дирекцията.
Табулограми за резултатите от контролно-ревизионната дейност (1972–
1995); ревизионни преписки (1972–1975).
Годишни отчети: счетоводни (1993–1994, 1996–2001), за касовото изпълнение на бюджета (1997–2001).
Щатни разписания (1992–2001).
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ТЕРИТОРИАЛНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1736, 1 опис, 22 а.е., 0.10 л.м., 1991–1995 г.
Създадена е с ПМС № 29 от 1991 г. като Териториално данъчно управление с предмет на дейност: организиране и осъществяване на данъчното облагане
и събиране на други приходи в държавния бюджет. От 1994 г. е Териториално
управление на данъчната администрация, а от 2000 г. – Териториална данъчна
дирекция.

ПМС за създаване на териториални данъчни управления и за данъчната
администрация (1991).
Предложение и обяснителна записка за изпълнение на приходите по бюджета (1993).
Отчети и справки по общини за касовото изпълнение на приходите по
републиканския и местни бюджети (1991–1995).
Ведомости и сборни справки по общини за състава на доходите по чл. 13
от ЗДОД (1991–1994).
Годишни счетоводни отчети (1991–1995).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1991–1995).
Щатни разписания на служителите в Управлението и поделенията му в
региона (1991–1995).
РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1203, 5 описа, 293 а.е., 1.64 л.м., 1959–1995 г.
Създаден е с ПМС от 31 ян. 1957 г. като Български спортен тотализатор
с предмет на дейност: организация и ръководство на доброволното набиране на
средства чрез игри на спорт тото 1 и тото 2 за изграждане на съвременна материална база за развитие на физическата култура, спорта и туризма. От 1966 г.
е Районно управление на спортния тотализатор, от 1973 г. – Районна дирекция
на Българския спортен тотализатор, от 1986 г. – СП „Български спортен тотализатор“ и от 1993 г. – Районна дирекция „Български спортен тотализатор“.

Правилници за: игралните условия на тотализатора (1959–1971), вът
решния ред (1972, 1984, 1993), устройството и дейността (1976), присъждане
на квалификационни степени (1990).
Структурни схеми на управление (1993–1994).
Протоколи от годишни събрания (1973–1974) и събрания на пълномощниците (1986–1987, 1990–1995).
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Протоколи и материали от заседания на Съвета на председателите
(1976–1979), Дирекционния съвет (1976–1981), Стопанския комитет (1982–
1983), СС (1987–1995) и ИБ (1991–1995).
Годишни отчетни доклади (1972–1990).
Годишни: планове и отчети по труда (1968–1995), отчети-справки за взаимоотношенията на спортния тотализатор с населението (1986–1989) и основните икономически показатели (1987–1990), сведения за постъпленията
на тотопунктовете (1986–1990).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1981–1982, 1985–
1995); еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
длъжности, степен на образование, пол, местоживеене и трудов стаж (1981–
1985).
Годишни финансови планове и счетоводни отчети (1967–1995).
Щатни разписания (1967–1995).
Устройствен правилник на синдиката (1990); протоколи и материали от
отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1974–1990) и заседания на профкомитета (1981–1990).
Колективни трудови договори (1973–1979, 1982–1993, 1995).
СПИС Ъ К Н А Н Е А НОТ ИРАНИ Т Е Ф ОНД ОВ Е
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 94, 1 опис, 10 а.е., 0.17 л.м., 1944–1951 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 135, 2 описа, 8 а.е., 0.24 л.м., 1942–1951 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 196, 1 опис, 10 а.е., 0.20 л.м., 1945–1949 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ДРАГАНОВО
Ф. 137, 1 опис, 5 а.е., 0.09 л.м., 1944–1948 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 151, 1 опис, 2 а.е., 0.04 л.м., 1945–1949 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. КАЛТИНЕЦ
Ф. 136, 2 описа, 4 а.е., 0.09 л.м., 1937–1953 г.
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 179, 1 опис, 7 а.е., 0.14 л.м., 1927–1951 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – СВИЩОВ
Ф. 126, 1 опис, 35 а.е., 0.58 л.м., 1945–1951 г.
КООПЕРАТИВНА КАСА „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ – ГАРА ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 142, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1945–1948 г.
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КОРЕСПОНДЕНТ
с. СТРАЖИЦА
Ф. 525, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1951–1954 г.
НАРОДНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – с. СТРАЖИЦА
Ф. 662, 1 опис, 3 а.е., 0.07 л.м., 1942–1950 г.
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ГАРА ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 1212, 3 описа, 17 а.е., 0.09 л.м., 1952–1980 г.
МИТНИЦА – СВИЩОВ
Ф. 184, 3 описа, 61 а.е., 0.71 л.м., 1942–1994 г.
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Х. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Х. 1. ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1178, 5 описа, 1169 а.е., 10.77 л.м., 1962–2001 г.
Основан е през 1963 г. като Висш педагогически институт „Братя Кирил
и Методий“ с четири специалности: история, българска филология, руска филология и изобразително изкуство. През учебната 1964/1965 г. е открит факултет-филиал с петгодишно полуредовно обучение, в който се изучават и западни
филологии. С Указ № 586 от 13 окт. 1971 г. на ДС на НРБ ВПИ е обявен за Университет „Кирил и Методий“. През 1979 г. е открит Факултет за обществени
професии, през 1984 г. – Факултет по педагогика. По случай 25-годишнината му
Университетът е награден с орден „Народна република България“. От 1990 г.
започват да функционират Богословски и Юридически факултети и факултет
„Математика и информатика“, от 1992 г. – Стопански факултет и факултет
„Обществено здраве“, а от 1995 г. – Философски факултет. Университетът
осъществява научноизследователска дейност и осигурява следдипломна квалификация на учители.

Доклади на ректора за подготовката и откриването на Института (1962–
1963).
Правилници за устройството и дейността (1963–1984, 1989, 1991, 1996).
Доклади за развитието на структурата и профила на ВПИ (1969).
Протоколи и материали от: общи събрания на Университета (1972–1983,
1987–1995) и факултетите (1987–1995) и заседания на АС (1963–1995), РС
(1971–1995), факултетните съвети (1972–1995) и катедрите (1963–1998).
Програми, покани, доклади, сборници и албуми от юбилейни чествания
(1983–1988).
Предложения, информации, покани и приветствия във връзка с удостояване с научна степен „Почетен доктор“ на ВТУ д-р Святослав Рьорих,
проф. д-р Санте Грачисти, акад. Леонид Леонов и акад. Дмитрий Лихачов
(1978, 1981).
Програми и годишни планове за развитието и дейността на Университета (1973–1989); отчетни доклади за дейността на ръководството (1964–1976,
1983–1989), факултетите (1980–1990) и катедрите (1985–1990).
Учебни планове и програми на катедрите (1965–1984) и по специалности
(1987, 1991–1994); анализи, информации и доклади за резултатите от учебновъзпитателната работа (1973–1985).
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Учебни планове, информации и отчети за следдипломна квалификация
(1972–1990).
Тематични планове за написване и издаване на учебници и учебни помагала (1975–1985); отзиви и рецензии за издадени учебници от преподаватели
във ВТУ (1977, 1983–1984).
Програми, планове и отчети за научноизследователската дейност (1963–
1987).
Протоколи от заседания на Научния съвет при Филологическия факултет (1972–1983); отчети за дейността на Съвета за ТНТМ (1986) и Научноизследователския сектор при ВТУ (1983, 1986, 1987, 1989).
Трудове на ВТУ (1986–1988, 1990–2001).
Програма и научни съобщения от международен симпозиум „Търновска
книжовна школа“ (1971); планове, покани, резюмета на доклади и др. от национални научни сесии (1976–1984, 1986).
Правилник и програма на студентското научноизследователско дружес
тво (1965); планове, доклади и информации за студентската научна дейност
(1969–1986); сборници „Студентски изследвания“ (1971, 1973, 1984).
Планове и отчети за международното сътрудничество на Университета
(1969–1976).
Договори, планове за квалификация, сътрудничество и обмяна на опит
с чуждестранни университети (1975–1984, 1988–1993); доклади и отчети от
специализации и научни командировки в чужбина (1964–1975, 1993–1995);
отчетни доклади за учебни практики на студенти в чужбина (1986–1987) и
работата на международните летни семинари по български език и култура
(1985–1989).
Планове, програми и договори за сътрудничество с БАН, СУ „Кимент
Охридски“, Териториален комплекс „Балкантурист“ – Албена (1969–1985).
Статистически отчети за: Университета (1964–1975, 1987–1995), факултетите (1991–1995); аспирантите, дисертантите и докторантите (1983); научните работници по научни направления (1989–1990); библиотеката (1973–
1990, 1992–1995).
Сведения за броя на потоците и учебните групи (1964–1975, 1990–1995).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории (1983–1989) и броя на специалистите по образование (1988).
Правилник за ползване на университетската библиотека (б.д.); годишни
планове и отчети за дейността на библиотеката (1981–1984); информация за
книжния фонд и университетските издания (1983).
Бюджети (1963–1980, 1985–1986, 1989–1990); проектобюджети (1993–
1995); годишни счетоводни отчети и баланси (1963–1987, 1989–1990, 1992–
1995).
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Щатни разписания (1975–1980, 1986–1990); лични досиета на ректори
на Университета (1963–1987).
Преписки по отчуждаване на имоти за ведомствено строителство (1971–
1972).
Протоколи, доклади и решения от заседания на профорганизацията
(1976–1985) и отчетно-изборни конференции на СБУ към ВТУ (1985–1987,
1989); отчетни доклади на комитетите на СБУ към факултетите (1981–1984).
Снимки от живота и дейността на Университета (1963–1988).
ВИСШ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ИНСТИТУТ
„ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1101, 8 описа, 622 а.е., 9.81 л.м., 1935–1998 г.
Основан е на 8 ноем. 1936 г. като Висше търговско училище със средства от
дарението на търговеца Димитър Апостолов Ценов. През периода 1946–1952 г.
се нарича Висше училище за стопански и социални науки. От 1952 г. е Висш финансово-стопански институт с два факултета – счетоводен и финансов. Подготвя квалифицирани специалисти по счетоводна отчетност, финанси, кредит
и застрахователно дело. През 1973 г. са разкрити три нови специалности. През
периода 1985–1990 г. към Института се създават Учебен електронно-изчислителен център и Научно-информационен център. Разкрити са и две нови специалности – „Социално и застрахователно дело“ и „Статистика и иконометрия“.
През 1990 г. Институтът е преобразуван в Стопанска академия „Димитър А.
Ценов“.

Протоколи и материали от: общи събрания на Института и факултетите (1986–1995); ефорията на дарителския фонд „Д. А. Ценов“ (1943–1949);
заседания на АС (1950–1991), РС (1982–1995), Научния съвет (1972–1976,
1985–1995), факултетните съвети (1953–1995) и катедрите (1970–1995).
Протоколи и доклади от научни сесии за юбилейни годишнини (1956,
1963–1974, 1989).
Годишници (1982–1983, 1996, 1998) и юбилейни алманаси на Академията (1996).
Учебни планове (1980, 1988–1995); годишни отчети (1950–1964, 1983–
1989) и информации по дейността на Института (1985, 1988), факултетите
(1979–1984) и катедрите (1980–1984).
Годишни планове (1965–1985) и отчети по научноизследователската
дейност (1965–1990); рецензии на учебници и научни трудове (1986–1988).
Договори, отчети и информации за международното сътрудничество
(1970–1975, 1981–1985); отчетни доклади от специализации и командировки
в чужбина (1981–1984).
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Годишни отчетни доклади за дейността по повишаване квалификацията
на кадрите (1984–1985); отчети и информации за аспирантури (1965–1970).
Годишни статистически отчети за: резултатите от учебната работа и
броя на студентите (1965–1980); висшите учебни заведения (1981–1985).
Финансови планове (1971–1985); годишни бюджети и проектобюджети (1953–1955, 1975–1985, 1988–1995); годишни счетоводни отчети (1952–
1995).
Щатни разписания на Института (1952–1993) и на служители към Научноизследователския център (1981–1985).
Лични досиета на преподаватели (1935–1989).
Годишни програми и планове за работата на Учебния електронно-изчислителен център (1981–1985).
Протоколи и доклади на Студентско дружество „Алеко Константинов“
(1944–1946).
ИНСТИТУТ ЗА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1100, 1 опис, 27 а.е., 0.48 л.м., 1940–1965 г.
Създаден е през 1940 г. като Институт за начални учители. С писмо № ІІІ255 от 9 авг. 1950 г. на МНП се преобразува в Педагогическо училище за начални
учители „Димитър Благоев“. През периода 1960–1965 г. отново е Институт за
начални учители. Закрит е през 1965 г. и документите му са предадени на ВПИ
„Братя Кирил и Методий“ – Велико Търново.

Заповедни книги (1940–1965).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1954–1957, 1960–
1965).
Ревизионни книги от инспекторски проверки (1943–1948, 1953–1963).
Летописна книга (1949–1959).
Годишни планове (1954–1964) и отчетни доклади (1943–1965) за дейността.
Учебни планове и програми (1944–1964); отчети и информации за завършилите курсисти (1943–1944) и от проведени кръжоци и олимпиади
(1954–1964).
Годишни статистически отчети за резултатите от учебно-възпитателната работа (1943–1951, 1962–1964) и успеха и поведението на студентите
(1944–1964).
Годишни бюджети (1950–1960) и счетоводни отчети (1956–1964).
Щатни разписания (1943–1944).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1953–1954).
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МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ФЕЛДШЕРИ И СЕСТРИ
„Д-Р ВЪРБАН ГЕНЧЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 735, 8 описа, 295 а.е., 2.33 л.м., 1950–2007 г.
Открито е на 15 септ. 1950 г. като Медицински техникум за фелдшери с
предмет на дейност: подготовка на средни (1950–1975), полувисши (1976–1997)
и висши (1997–2007) медицински кадри. Различните степени на образование водят до съответни промени в наименованието: Медицинско училище за фелдшери и сестри „Д-р Върбан Генчев“ (1960–1975), Полувисш медицински институт
(1976–1980, 1990–1997), Институт за подготовка на здравни кадри със средно
специално образование (1980–1990) и Медицински колеж (1997–2007). Колежът е
закрит с ПМС № 10 от 22 ян. 2007 г.

Правилници за медицинските техникуми (1954), устройството и дейността на Колежа (1998–2005).
Проект за преобразуване на Полувисшия медицински институт в Медицински колеж по здравни грижи към Медицински университет – Плевен
(1996).
Структура на Колежа (2000–2004).
Протоколи от: общи събрания (1991–2006); заседания на Педагогичес
кия, Преподавателския, Учебно-научния (1950–1998), Дирекционния (1978–
2007), Инструкторския (1960–1963), Студентския (1998–2006) и Колежанския (1998–2007) съвети; съвещания в базовите отделения (1964–1969).
Учебни планове и програми: общи, по специалности и за съвместната учебно-възпитателна работа (1953–1970, 1972–1979, 1981, 1986–1991,
1994–1995, 1997–1999).
Отчетни доклади (1950–1971, 1973–1975, 1990–1996) и информации
(1981–1990, 1999–2004) по дейността.
Планове и отчети за методическото обучение (1975–1989).
Сборници с доклади и резюмета от студентски научни сесии (2001–2002).
Летописни книги (1950–1982); албуми със снимки (1971) и факсимилета
във връзка с дейността (1950–2007).
Програми, покани, сценарий, вестник и дипляна от честване 50-та (1999)
и 55-та (2005) годишнина на Колежа.
Статистически отчети за техникумите в началото на годината (1965–
1979) и библиотеката (1981–1984).
Бюджети (1954–2001), отчети за изпълнение на бюджета (1981–1984,
1986–1997, 2000); годишни баланси (1954–1979, 1981–1985), счетоводни отчети (1955–1964, 1973–1980, 1986–2001) и отчети по фонд „Реализация на
младежта“ (1987–1990).
Щатни разписания (1965–1995, 1997–2002).
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Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1973–1980,
1986–1989).
Колективни трудови договори (1989, 1992–1993, 1997–1998, 2002).
Х. 2. СРЕДНИ УЧИЛИЩА
Х. 2. А. СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
ПЪРВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 750, 5 описа, 97 а.е., 1.23 л.м., 1918–1997 г.
До 1953 г. е мъжка гимназия, след което се слива с Първа прогимназия и
началните училища „Никола Михайловски“ и „Митрополит Панарет“ в Пълно
смесено средно училище „Кирил и Методий“. От 1956 г. се разделя на Основно
училище „Христо Ботев“ и Смесена гимназия „Кирил и Методий“. От 1957 г.
гимназията се именува Първа политехническа гимназия „Кирил и Методий“. Със
заповед на Министерство на културата, науката и просветата от 1988 г. в гимназията експериментално е разкрит хуманитарен профил на обучение и тя придобива статут на ЕСПУ с хуманитарен профил.

Заповед на Министерство на културата, науката и просветата за разкриване в гимназията на хуманитарен профил на обучение (български език и
литература, история, география и обществознание) с приложени проекти на
учебни планове; статут и информация за организирането на хуманитарния
профил (1988–1989).
Правилник за вътрешния ред (1987).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1944–1969, 1972–
1985, 1991–1997).
Планове и отчети на Училищното настоятелство (1963–1969, 1979–
1980).
Годишни: комплексни планове (1950–1971, 1974–1980), доклади и информации (1947–1980) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1980–1995).
Статистически отчети за броя, успеха и поведението на учениците
(1965–1980), броя и разпределението на специалистите (1964–1971), производственото обучение (1966–1972).
Сведения и таблици за движението и успеха на учениците (1943–1980) и
състоянието на материалната база (1977–1978).
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Бюджети и бюджетни сметки (1956–1970, 1973, 1976–1978); счетоводни
отчети и баланси (1955–1970).
Щатни разписания (1967–1968, 1977).
Програми, доклади, исторически бележки и вестници от юбилейни чествания (1956–1980); спомени и сведения за историята на училището, събрани
във връзка с честване на 100-годишнината му (1965).
Фондови книги на дарителите (1918–1950).
Протоколи, планове и отчети на съюзната организация на учителите
(1971–1985).
ВТОРА ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 751, 4 описа, 65 а.е., 0.98 л.м., 1936–1985 г.
Открита е през 1879 г. като девическа гимназия. От 1890 г. носи името на
своя основател и директор Митрополит Климент. От 1953 до 1958 г. е Смесена
гимназия, след което се преименува на Втора политехническа гимназия „Васил
Друмев“. През 1976 г. се преобразува в Образцово СПУ „Васил Друмев“ с паралелки от ІV до ХІ клас и към него преминава и вечерната гимназия в града. Съгласно
Заповед № РД-14-8 от 21 май 1985 г. на МНП се обединява с Математическа гимназия – Велико Търново в Образцово ЕСПУ с математическа насоченост „Васил
Друмев“.

Указ на Президиума на НС за награждаване на гимназията с орден „Кирил и Методий“ (1969); приветствен адрес от ОК на ДКМС и телеграма от
ЦК на СБУ по повод награждаване на училището с орден „Народна република България“ (1981).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1977).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1959–1985) и Родителския комитет (1949–1956).
Годишни планове на Училищното настоятелство (1976–1985) и отчет за
дейността му (1983–1984).
Ревизионна книга за препоръки (1936–1966).
Планове, програми и информации за юбилейни чествания и тържества
(1965–1970).
Годишни комплексни планове, отчетни доклади, анализи и информации
за учебно-възпитателната работа (1959–1985).
Статистически отчети за броя, успеха и поведението на учениците
(1956–1985).
Сведения и таблици за движението на учениците (1956–1964, 1977–
1979).
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Бюджети и бюджетни сметки (1963–1976); счетоводни отчети и баланси
(1945–1970).
Годишни планове на комисиите по творческите въпроси (1977–1980), по
националния физкултурен комплекс „Родина“ (1983–1985) и за движението
„Знаме на мира“ (1981–1984).
Грамоти от ОС и ОбС за култура за награждаване на художествени състави (1985).
Албуми със снимки на учители, служители и зрелостници (1954–1956).
Протоколи, планове и отчети на съюзната организация на учителите
(1953–1985).
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1313, 4 описа, 74 а.е., 0.56 л.м., 1971–2002 г.
Открита е през 1971 г. с шест математически паралелки. От учебната
1982/1983 г. се разкрива паралелка с усилено изучаване на биология, а през следващите години – и на химия и физика. Съгласно Заповед № РД-14-8 от 21 май 1985 г.
на МНП се обединява с Втора политехническа гимназия „Васил Друмев“ – Велико
Търново в Образцово ЕСПУ с математическа насоченост „Васил Друмев“. През
1988 г. се преименува на Природоматематическа гимназия „Васил Друмев“. Откриват се паралелки по география и мениджмънт.

Заповеди: на министъра на народната просвета за преименуване на гимназията (1988) и на министъра на образованието и науката за подготовка на
средни мениджъри (1992).
Правилници за вътрешния ред (1989, 1991).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1971–1974, 1976–
1997).
Годишни планове на Училищното настоятелство (1980–1987) и отчет за
дейността му (1985–1986).
Ревизионна книга (1972–1985).
Летописна книга (1971–1984).
Юбилейни сборник, доклад и диплянка по случай 25 години от създаване
на гимназията (1996).
План-програми и годишни комплексни планове за учебно-възпитателната работа (1971–1976, 1978–1990); учебни планове по профили (1991, 1994).
Годишни отчетни доклади, анализи и информации за учебно-възпитателната работа (1971–1974, 1983–1989, 1993–2002).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–1998).
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Информации за състоянието на обучението по математика, физика, химия и биология (1975), работата на методическото обединение на класните
ръководители и учителите филолози (1986–1987), работата на УПК и клуба
за ТНТМ (1988–1989).
Статистически отчети за: броя, успеха и поведението на учениците
(1971–1975, 1980–1984), учащите се по степен на обучение, стипендиантите,
паралелките и завършилите ученици (1985–1986).
Сведения и таблици за движението и успеха на учениците (1971–1975).
Бюджети и бюджетни сметки (1972–1981); баланси и отчети за изпълнение на бюджета (1996–1999).
Щатни разписания (1994–1995, 1997).
Поздравителни писма и адреси по случай 10 години от създаване на гимназията (1981).
Снимки из живота и дейността на гимназията (1976–1986).
Годишни планове на съюзната организация на учителите (1979–1983,
1987–1989).
Колективни трудови договори (1994, 1997–1998).
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1316, 5 описа, 90 а.е., 0.78 л.м., 1958–2003 г.
Създадена е през 1958 г. като Трета смесена гимназия. През 1962 г. се откриват паралелки с преподаване на руски език. От 1965 г. е Езикова гимназия с преподаване на руски език „Проф. д-р Асен Златаров“. През учебната 1975/1976 г. започва разширено изучаване на западни езици. За учебната 1981/1982 г. са приети
две паралелки с усилено изучаване на английски и френски език. През следващата
година училището започва прием на ученици и от І до VІІ клас и се преобразува
в ЕСПУ с преподаване на руски език. От 1990 г. е СОУ. Със Заповед № РД-14-8
от 20 март 1992 г. на МОН се преобразува в Езикова гимназия „Проф. Д-р Асен
Златаров“.

Заповеди на МНП и МОН за разкриване на паралелки с преподаване
на руски и западен език и преобразуване на училището в Езикова гимназия
(1986, 1992).
Правилници за дейността и вътрешния ред (2000–2003).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1958–1994).
Ревизионна книга за впечатления, оценки и препоръки (1960–1988).
Сборник „40 години Езикова гимназия проф. д-р Асен Златаров“ (1999).

534

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Годишни: комплексни планове (1959–1980, 1984–1991), отчетни доклади, анализи и информации (1958–1980, 1982–1990, 1994–1999) за учебновъзпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–1999).
Годишни планове на комисиите по: творческите въпроси (1979–1980),
трудово възпитание и професионално ориентиране (1969–1970, 1974–1976).
Анализ и оценка за състоянието на производственото обучение (1977–
1978).
Статистически отчети за броя, успеха и поведението на учениците
(1958–1972, 1980–1984, 1992–1995, 1998–1999) и библиотеката (1981–1999).
Сведения и таблици за движението на учениците (1975–1979) и състоянието на материалната база (1976–1979).
Информации за работата на педагогическия колектив (1969–1971), обучението по отделните дисциплини (1966–1970), проблемите на задължителното образование (1999), състоянието на извънкласната дейност (1965–1975).
Бюджети и бюджетни сметки (1979–1980, 1997–1999); годишни баланси
(1996–1999).
Щатни разписания (1991–1993, 1996, 1998–1999).
Исторически бележки за училищния музей на дружбата (1977) и за училището във връзка с честване на 25-годишнината му (1983).
Албуми със снимки на учители и ученици от випуски 1965/1966 и
1973/1974 г. (1966, 1974).
Протоколи, планове и отчети на съюзната организация на учителите
(1959–1984).
Колективни трудови договори (1996–1997).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ВЕЛА БЛАГОЕВА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1646, 2 описа, 44 а.е., 0.26 л.м., 1985–1999 г.
Открито е на 15 септ. 1985 г. като Основно училище „Вела Благоева“. Със
Заповед № РД-14-12 от 4 апр. 1995 г. на Министерство на образованието, науката и технологиите се преобразува в СОУ „Вела Благоева“.

Правилници за вътрешния ред (1985, 1995).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1985–1999).
Протоколи от заседания и планове на Училищното настоятелство (1985–
1989).
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Ревизионна книга, бележки и констативни протоколи от инспекторски
ревизии (1986–1998).
Книга за контролната дейност на директора (1995–1996).
Годишни комплексни планове (1985–1990) и отчетни доклади (1987–
1989, 1995–1998) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–1998).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1986–1999), движението на учениците и резултатите от учебната работа
(1985–1989), детската градина при училището (1987, 1989), библиотеката
(1985–1998) и художествената самодейност (1986–1989).
Годишни баланси, справки за разходите и отчети за извънбюджетните
сметки (1996–1998).
Щатни разписания (1995–1998).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1648, 2 описа, 64 а.е., 0.50 л.м., 1922–2001 г.
През 1974 г. Начално училище „Михаил Кефалов“ в кв. „Чолаковци“ е закрито и започва строеж на нова сграда, открита през март 1978 г. От учебната
1979/1980 г. се обособява като Основно училище „Владимир Комаров“ с паралелки от І до V клас. От септември 1982 г. е ЕСПУ. През 1990 г. се преобразува в
СОУ „Владимир Комаров“.

Правилници за вътрешния ред (1990, 1995, 1998).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1975–2001).
Книги за впечатления и препоръки от извършени инспекторски ревизии
(1977–1990) и проверки на училищното ръководство на учебно-възпитателната работа на учителите (1985–1992).
Книга за контролната дейност на директора (1993–2001).
Летописни книги на: Начално училище „Михаил Кефалов“ (1922–1978),
Основно училище „Владимир Комаров“ (1978–1990) и СОУ „Владимир Комаров“ (1990–1991).
Годишни комплексни планове (1979–1999) и отчетни доклади (1979–
1989) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1979–1998).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1980–1998), детската градина при училището (1993, 1995) и библиотеката
(1985–1999).
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Годишни счетоводни отчети (1996–1998).
Щатни разписания (1993–1998).
Отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1978–1989).
Летописна книга на ППО на БКП при училището (1975–1987).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1647, 2 описа, 51 а.е., 0.41 л.м., 1982–1998 г.
Открито е през 1982 г. като ЕСПУ „Емилиян Станев“. През 1990 г. се преобразува в СОУ „Емилиян Станев“.

Правилници за вътрешния ред (1982, 1990, 1993).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1982–1998).
Протоколна книга от събрания и заседания (1982–1992) и годишни отчетни доклади (1982–1987) на Училищното настоятелство.
Ревизионни бележки и констативни протоколи от извършени инспекторски проверки (1992–1997).
Годишни комплексни планове (1982–1991), отчетни доклади и информации (1982–1990, 1993–1998) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1982–1998).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1983–1997), детската градина при училището (1989–1997) и библиотеката
(1982–1990, 1994–1998).
Бюджет (1998), встъпителен и годишни баланси (1996–1998).
Щатни разписания (1990–1994, 1996–1998).
Отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1982–1986).
Колективни трудови договори (1994, 1996, 1998).
ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 964, 3 описа, 24 а.е., 0.44 л.м., 1950–1976 г.
Открита е през 1950 г. Със заповед на МНП от 17 юни 1955 г. се трансформира в Средно вечерно училище. През 1971 г. отпада VІІІ клас и училището
отново е вечерна гимназия. През 1976 г. преминава към Образцово ЕСПУ „Васил
Друмев“ – Велико Търново.

Правилник за вътрешния ред (1975).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1954–1976).
Ревизионна книга (1955–1965).
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Летописна книга (1950–1974).
Годишни планове (1955–1976), годишни и срочни доклади и информации (1952–1975) за учебно-възпитателната работа.
Годишни статистически отчети за успеха и поведението на учениците
(1950–1976).
Бюджетни сметки и списъци на учители (1955–1964).
Отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1957–1962).
ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 683, 5 описа, 68 а.е., 0.92 л.м., 1935–2000 г.
До 1950 г. е Мъжка гимназия „Георги Измирлиев“. От 5 септ. 1950 г. се
преобразува в Първо смесено средно училище „Георги Измирлиев“. През 1957 г.
началният и средният курс се отделят в Първо основно училище – Горна Оряховица и училището става гимназия. От 1959 г. е Политехническа гимназия „Георги
Измирлиев“. През 1976 г. на базата на гимназията се създава Първо СПУ, което
през 1980 г. става ЕСПУ, а от 1990 г. е СОУ „Георги Измирлиев“.

Правилници за вътрешния ред (1971, 1993, 1994).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1944–1982, 1985–
1989, 1995–2000).
Протоколна книга и протоколи на Родителския комитет (1935–1948,
1972–1977); планове и отчети на Родителския комитет и Училищното настоятелство (1964–1965, 1972–1984).
Книга за контролната дейност на директора (1996–1999).
Летописна книга (1976–1984).
Юбилеен лист „100 години класно училище в Горна Оряховица“ (1959)
и в-к „135 години класно училище“ (1994).
Годишни комплексни планове (1944–1964, 1969–1974, 1985–1986, 1994–
1997), отчетни доклади и информации (1944–1964, 1967–1988, 1995–1997) за
учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1986–1997).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1944–1980, 1988–1997) и детската градина при училището (1993–1996).
Таблици за броя и движението на учениците (1967–1978) и състоянието
на материалната база (1978–1979).
Годишен баланс (1966); годишен отчет за изпълнение на бюджета (1994).
Протоколи, доклади и решения на съюзната организация на учителите
(1964–1985).
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ВТОРО СРЕДНО СМЕСЕНО УЧИЛИЩЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 287, 1 опис, 30 а.е., 0.82 л.м., 1942–1959 г.
Съществува като девическа гимназия от 1942 г., когато Смесена гимназия –
Горна Оряховица се разделя на мъжка и девическа гимназии. На 5 септ. 1950 г.
се преобразува във Второ средно смесено училище, което е закрито през 1959 г.

Протоколни книги от заседания на Педагогическия съвет (1942–1959).
Заповедна книга на директора (1942–1959).
Актова книга (1943–1957).
Годишни и срочни планове и доклади на директора и класните ръководители за учебно-възпитателната работа (1953–1959).
Статистически отчети и сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1954–1959).
ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 682, 3 описа, 25 а.е., 0.30 л.м., 1950–1985 г.
През 1950 г. са създадени вечерни класове към Второ единно средно училище – Горна Оряховица. През 1954 г. те се обособяват във Вечерно среднообразователно училище „Девети септември“. От 1964 г. училището се преобразува във
вечерна гимназия, която е закрита през 1985 г.

Протоколни книги от заседания на Педагогическия съвет (1950–1985).
Ревизионни книги (1966–1971).
Летописна книга (1950–1983).
Годишни планове и отчетни доклади за учебно-възпитателната работа
(1953–1985).
Статистически отчети и сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1956–1963, 1967–1985).
Протоколи, планове и отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1971–1985).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН Н. МОМЧИЛОВ“ – ЕЛЕНА
Ф. 783, 6 описа, 97 а.е., 1.36 л.м., 1939–1997 г.
През периода 1945–1956 г. е Народна смесена гимназия „Иларион Макариополски“, след което се обединява с основното училище в града в Пълно средно
политехническо училище. От 1960 до 1963 г. е политехническа гимназия. През

539

Архивни справочници
учебната 1963/1964 г. към нея преминава средният курс от основното училище и
тя се преобразува в СПУ, което от 1965 г. носи името „Иван Момчилов“. През
1982–1991 г. е ЕСПУ, след което става СОУ „Иван Момчилов“.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1946–1989).
Протоколна книга (1945–1946), планове и доклади на Родителския комитет (1953–1963) и Училищното настоятелство (1980–1985).
Книга за впечатления и препоръки от инспекторски проверки (1957–
1997).
Ревизионна книга (1939–1956).
Книги: за похвални грамоти (1953–1960), летописни (1959–1991).
Годишни комплексни планове (1947–1989), годишни и срочни отчетни
доклади (1944–1989) за учебно-възпитателната работа.
Планове за производствената практика и професионалното ориентиране
(1970–1975).
Годишни статистически отчети за общообразователните училища (1975–
1980). Статистически сведения и таблици за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1944–1974).
Бюджети и бюджетни сметки (1959–1970); баланси и счетоводни отчети
(1955–1956, 1961–1970).
Протоколи и отчетни доклади на съюзната организация на учителите
(1958–1972, 1981–1985).
НАРОДНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „СТ. ПОПОВ“ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 852, 2 описа, 18 а.е., 0.18 л.м., 1945–1967 г.
Открита е през 1945 г. като непълна реална гимназия. От учебната
1946/1947 г. е Народна смесена гимназия „Ст. Попов“. Закрита е през 1967 г.

Правилник за вътрешния ред (1959).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1945–1963).
Ревизионни книги (1946–1964).
Годишни планове, годишни и срочни отчетни доклади и информации
(1959–1967) за учебно-възпитателната работа.
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1960–1966), библиотеката и художествената самодейност (1961–1966).
Таблици за задължителното обучение и плана за приемане на ученици
(1961–1965).
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НАРОДНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. КАМЕН
Ф. 835, 1 опис, 12 а.е., 0.18 л.м., 1944–1959 г.
Открита е през ноември 1944 г. Съществува до 1959 г.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1944–1959).
Книги: ревизионна на директора (1956–1957), летописна (1945–1949), за
записване на зрелостниците със златни и сребърни медали (1955).
Албум на учителите (1947–1951).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„БАЧО КИРО“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 737, 6 описа, 105 а.е., 1.29 л.м., 1947–2004 г.
Открито е през 1920 г. До 1950 г. е гимназия, след което е единно средно
училище. През 1956 г. се разделя на основно училище и политехническа гимназия.
От 1964 г. двете училища отново се обединяват в СПУ „Бачо Киро“. От 1 септ.
1990 г. е СОУ „Бачо Киро“.

Правилник за вътрешния ред (1987).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1947–2004).
Протоколни книги, протоколи, планове и отчети на Родителския комитет
(1950–1965) и Училищното настоятелство (1979–1982, 1985–1993).
Книги: за впечатления и препоръки от инспекторски проверки (1967–
1990), за похвали и грамоти (1959–1966).
Сценарии и програми, исторически справки за създаването и развитието
на гимназията, спомени и приветствия от честване на 75 години от създаване
на училището (1995).
Юбилеен албум по случай 50 години от създаване на училището (1970).
Годишни и срочни планове (1964–1971, 1976–2002), годишни отчетни
доклади и информации (1964–1990, 1993–1997) за учебно-възпитателната
работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1990–2000).
Годишни планове на комисията по професионално-творчески въпроси
(1986–1989).
Анализ на състоянието на производственото обучение и информация за
подготовката на кадри за промишлеността и селското стопанство (1978).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1952–1955, 1965–1990, 1992–2000), успеха и поведението на учениците
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(1971–1985), детската градина при училището (1971–1984), библиотеката и
художествената самодейност (1971–1978, 1983–1985).
Таблици за движението, успеха и поведението на учениците (1971–1978).
Бюджети и бюджетни сметки (1993–2000); баланси и счетоводни отчети
(1956–1971, 1993–1999).
Протоколна книга на съюзната организация на учителите (1953–1963).
Протоколи, планове и доклади на Ученическия комитет и комсомолските
дружества (1969–1971).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 763, 5 описа, 135 а.е., 0.99 л.м., 1905–2003 г.
Съществува като гимназия до 1950 г., след което се слива с основното училище в СПУ „Девети септември“. През периода 1981–1990 г. е ЕСПУ. От края на
учебната 1990/1991 г. е СОУ „Цанко Церковски“.

Правилници за вътрешния ред (1967, 1977).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1945–1983, 1991–
2003) и ученическия кооператив „Заменхоф“ (1959–1960).
Годишни доклади и информации за дейността на Родителския комитет
(1965–1970).
Ревизионна книга (1954–1958); ревизионни бележки от инспекторски
проверки (1992–2001).
Книги за впечатленията на училищното ръководство от учебно-възпитателната работа на преподавателите (1982–1989, 1995–1996).
Летописна книга (1905–1948).
Юбилейни доклади, сборници и снимки от честване на кръгли годишнини на училището (1973, 2003).
Годишни и срочни планове (1945–1979, 1982–1985, 2000–2001), годишни отчетни доклади и информации (1946–1978, 1981–1985, 1995–2001) за
учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1978–2001).
План, отчет и писмена разработка за трудовото възпитание и професионалното ориентиране на учениците (1974–1975, 1977).
Годишни планове на комисията по професионално-творчески въпроси
(1975–1976).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища (1945–
1979, 1993–2000), броя на специалистите по образование (1976–1977), броя
и състава на заводските паралелки (1987–1988), библиотеката (1974–1978).
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Таблици за движението, успеха и поведението на учениците (1966–1971).
Бюджети и бюджетни сметки (1993–1996), баланси и отчети за изпълнение на бюджета (1992–2001).
Щатни разписания на учители и служители (1993, 1996).
Протоколи, доклади и решения на съюзната организация на учителите
(1955–1963, 1976–1978).
Доклади за дейността на Клуба за интернационална дружба (1974, 1987).
Ученически училищни вестници „Свободен час – ура“ (2002–2003).
ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 869, 7 описа, 146 а.е., 1.63 л.м., 1944–2009 г.
От 1914/1915 учебна година е пълна гимназия. През 1927 г. приема името на
Алеко Константинов. От 1974 г. е СПУ, през 1981–1990 г. – ЕСПУ, а от 1991 г. –
СОУ „Алеко Константинов“. Закрита е със Заповед № РД-14-63 от 18 юни 2009 г.
на министъра на образованието и науката.

Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1972, 1975, 1979,
1985, 1989–2008).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1944–2009).
Протоколи от заседания, планове и доклади за дейността на Родителския
комитет (1972–1981).
Устави, протоколи и материали от общи събрания и заседания на УС на
Училищното настоятелство (1993–2008).
Ревизионна книга от проверки на инспекторите (1963–1989).
Книги: за впечатления и препоръки и констативни протоколи от инспекторски проверки (1993–2009), за впечатленията на училищното ръководство
от учебно-възпитателната работа на преподавателите (1996–2009), на Комисията за обществен контрол (1978–1985).
Доклади, сборник, вестници и снимки от честване на юбилейни годишнини (1981, 2001, 2006, 2008).
Стратегия за развитие на училището (2005–2007); паспорти на училището и скици на поземления му имот (1999–2007).
Годишни и срочни планове (1965–2009), годишни и срочни отчетни док
лади и информации (1952–1964, 1968–1983, 1987–2009) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–1995, 2001–2009).
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Годишни планове и програми за трудовото възпитание и професионалното ориентиране на учениците (1974–1978).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1965–1979, 1986–1991, 1994–2008), успеха и поведението на учениците
(1972–1980), броя на учителите и учениците (1981–1985), разпределението на персонала (1972–1974, 1976), броя на специалистите по образование (1972–1976), библиотеката (1972–1999) и художествената самодейност
(1972–1985).
Таблици за движението, успеха и поведението на учениците (1965–1971,
1979–1983).
Годишни планове и информации за работата на клуба по ТНТМ и групата по безопасност на движението, БЧК и трезвеност (1979–1983).
Бюджети и бюджетни сметки, баланси и отчети за изпълнение на бюджета (1965–1977, 1991–2009).
Щатни разписания на учители и служители (1965–1971, 1991–1999,
2002–2009).
Приемателно-предавателни протоколи на задължителната училищна документация между СОУ „Алеко Константинов“ и приемащите СОУ „Николай Катранов“ и „Димитър Благоев“ – Свищов (2009).
Протоколи, планове и отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1971–1985).
Колективни трудови договори (1997–2000, 2003).
Протоколна книга, годишни планове и информации за дейността на пионерската дружина (1974–1987).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1631, 2 описа, 62 а.е., 0.39 л.м., 1981–2002 г.
Открито е през 1981 г. като Второ ЕСПУ. От 1982 г. носи името на Цветан
Радославов. От 1991 г. е СОУ „Цветан Радославов“.

Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1981, 1986, 1989,
1993, 1996, 2000).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1981–2002).
Протоколи от заседания на Училищното настоятелство (1982–1988).
Сценарии и вестници от честване на юбилейни годишнини на училището
и патрона му (1996, 1998–1999).
Годишни комплексни планове, отчетни доклади и информации за учебно-възпитателната работа (1981–2001).
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Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1989–1993).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1981–1990), успеха и поведението на учениците (1981–1990), библиотеката
(1983–1990) и художествената самодейност (1985–1988).
Бюджети, баланси и отчети за изпълнение на бюджета (1993–2001).
Щатни разписания на учители и служители (1993–2001).
Отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1981–1984).
„Мила родино“. Цветан Радославов Хаджиденков“. Биографично изследване на Стоян Аршинков, посветено на 140 години от рождението му
(2001).
Снимки от официалното откриване на училището (1982).
ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1562, 3 описа, 83 а.е., 0.53 л.м., 1964–1995 г.
Открито е през 1964 г. като Основно училище „Николай Катранов“. От
учебната 1984/1985 г. е включено в експериментален проект на обучение на БАН.
През 1987 г. се преобразува в ЕСПУ. От 1992 г. е СОУ „Николай Катранов“.

Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1987, 1993, 1994,
1995).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1964–1972, 1978–
1994).
Планове и информации за дейността на Училищното настоятелство
(1964–1970, 1977–1980).
Комплексна програма за развитие на училището (1984–1989).
Планове за дейността на ръководството и учителския колектив (1986–
1989, 1993–1995).
Годишни комплексни планове (1964–1991), отчетни доклади и информации за учебно-възпитателната работа (1964–1981, 1985–1989, 1993–1994).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1990–1995).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1964–1983), полудневната детска градина при училището (1970–1979), полуинтернатната група към училището (1969–1973), библиотеката (1988–1995).
Годишни планове и отчетни доклади на съюзната организация на учителите (1972–1980).
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Годишни планове и информации за дейността на пионерската организация (1964–1980).
ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ – СВИЩОВ
Ф. 1235, 1 опис, 11 а.е., 0.18 л.м., 1954–1977 г.
Създадено е през 1955 г. след сливане на вечерните гимназия и прогимназия
в Свищов. Закрито е през 1977 г., а вечерните паралелки преминават към СПУ
„Алеко Константинов“ – Свищов.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1954–1977).
Летописна книга (1955–1976).
Годишни планове (1963–1976), годишни и срочни отчетни доклади
(1957–1976) за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за броя на учениците в началото и края на учебната година (1955–1977).
Срочни и годишни таблици за материалната база и отчитане резултатите
от зрелостните изпити (1955–1977).
ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ИВАН П. КУРОВ“ – с. СТРАЖИЦА
Ф. 174, 4 описа, 70 а.е., 0.54 л.м., 1944–1969; 1981–2001 г.
До 1945 г. е непълна смесена гимназия, от 1945 до 1949 г. – пълна смесена
гимназия, от 1949 до 1959 г. – Народна смесена гимназия „Иван П. Куров“, след
което се преименува на Политехническа гимназия „Иван П. Куров“. През 1965 г.
се преобразува в Пълно СПУ „Иван П. Стоянов“, което от 1969 г. е закрито. През
1974 г. към СПТУ по автотранспорт – Стражица е открита Политехническа
гимназия, която е под ръководството на техникума. През 1981 г. гимназията се
слива с основните училища „Отец Паисий“ и „Кирил и Методий“ в ЕСПУ „Иван
Орманов“. От началото на учебната 1992/1993 г. е СОУ „Ангел Каралийчев“.

Правилници за вътрешния трудов ред (1987).
Протоколни книги и протоколи от заседания на Учителския съвет (1945–
1969, 1985–2001).
Ревизионни книги от проверки на инспекторите (1962–1969, 1995–1996).
Книга за впечатления и препоръки на инспектори и на директора от ревизии на учители (1981–1995).
Книга за златните медали (б.д).
Летописни книги (1945–1969, 1982–1988).
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Годишни комплексни планове (1985–1998), годишни и срочни отчетни
доклади и информации (1985–1994) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1990–1999).
Годишни планове на методическите обединения на учителите и предметните комисии (1984–1986) и за професионалното ориентиране на учениците
(1981–1982, 1985–1986).
Годишни статистически отчети за: общообразователните училища
(1981–1988, 1995–1999), детската градина при училището (1981, 1983–1984),
библиотеката (1981) и художествената самодейност (1981, 1983–1985, 1987).
Годишни планове (1982–1983, 1986–1987) и информация (1985–1986) за
работата на клуба по ТНТМ.
Бюджети и бюджетни сметки (1992–1998); годишни счетоводни отчети
(1990–1998).
Списък на учителите (1946).
Щатни разписания на учители и служители (1992–1993, 1995–1997).
Колективни трудови договори (1991, 1993–1995).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СУХИНДОЛ
Ф. 779, 2 описа, 23 а.е., 0.47 л.м., 1888–1971 г.
До 1944 г. е непълна гимназия. От учебната 1944/1945 г. е Средна смесена
гимназия „Климент Охридски“. През 1950 г. се обединява с двете начални училища и прогимназията в средно смесено училище. От 1959 г. е СПУ „Климент
Охридски“. Поради намаляване броя на учениците през 1969 г. е закрито. От началния и основния курс се обособява Основно училище „Климент Охридски“, като
останалите две паралелки Х и ХІ клас преминават към него до завършване на
учениците.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1948–1968) и Родителско-учителския комитет (1949–1965).
Ревизионни книги на директора (1948–1952) и училищните инспектори
(1937–1968).
Летописна книга на общообразователните училища в Сухиндол (1888–
1970).
Годишни и срочни планове и отчетни доклади за учебно-възпитателната
работа (1946–1971).
Статистически отчети и сведения за броя, движението, успеха и поведението на учениците (1947–1970).
547

Архивни справочници

Х. 2. Б. ТЕХНИКУМИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ – с. АЛЕКОВО
Ф. 1746, 1 опис, 17 а.е., 0.11 л.м., 1993–2000 г.
Открито е на основание Заповед № РД-14-34 от 30 юни 1992 г. на МОН за
учебно-възпитателна дейност на ученици след VIII клас за придобиване на професиите: шивач, тапицер, готвач и сервитьор. Закрито е през 2000 г.

Заповед на МОН за преобразуване на СПТУ по лека промишленост –
с. Алеково и СПТУ по строителство „Пеню Пенев“ – Свищов в СПТУ по
лека промишленост и строителство – Свищов (2000).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1993–2000) и събрания на
Училищното настоятелство (1996–1999).
Летописна книга (1999–2000).
Статистически отчети за дейността на училището в началото на учебната година (1993–1999).
Годишни бюджети (1995–2000) и отчети по изпълнението им (1997–
2000); годишни счетоводни отчети (1997–1999).
Щатни разписания (1994–2000).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 20, 7 описа, 111 а.е., 1.57 л.м., 1934–2002 г.
Основан е през 1919 г. и до 1950 г. съществува като Търговска гимназия с
петгодишен курс на обучение. Подготвя кадри със средно икономическо образование. През 1950 г. се трансформира в Икономически техникум „Васил Коларов“ с
четиригодишен курс на обучение. Към техникума функционира и СПТУ с тригодишен срок на обучение по стенография и машинопис. През 1990 г. се преименува на
Техникум по икономика. От учебната 1992/1993 г. започва прием на ученици след
VІІ клас с петгодишен срок на обучение. През 2003 г. се преустройва в Старопрестолна гимназия по икономика.

Окръжни и разпореждания на МНП и Министерство на просветата и
културата за учебно-възпитателната работа (1934–1965).
Правилник за вътрешния ред (1968).
Книги за наредби (1948–1965); заповедни книги (1950–1972).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1950–2002).
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Протоколи, планове и отчети за дейността на Училищното настоятелство (1979–1980).
Книга за контролната дейност на директора (1996–1999).
Юбилейни вестници за 50 и 75 години от създаване на училището (1969,
1994).
Годишни комплексни планове (1981–1982, 1986–1987); доклади, отчети,
информации и сведения (1941–1989, 1995–2000) за учебно-възпитателната
работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1995–2000).
Статистически отчети, сведения и таблици за броя, движението, успеха
и поведението на учениците (1944–2001), дейността на библиотеката (1971,
1973, 1976–1977, 1980, 1991–2000) и художествената самодейност (1971,
1973, 1976–1977, 1979).
Бюджетни сметки и бюджети (1969–1980, 1995–2000); годишни счетоводни и касови отчети (1995–2000).
Щатни разписания (1974–1979, 1995–2000).
Колективни трудови договори (1995, 1997).
СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1143, 6 описа, 139 а.е., 1.24 л.м., 1946–2001 г.
Открит е през 1943 г. като Средно техническо училище „Ангел Попов“. От
1951 г. се преименува на Строителен техникум „Георги Димитров“ с тригодишен курс на обучение за подготовка на средни технически кадри за нуждите на
строителството. От 1956 г. курсът е петгодишен с прием от VІІ клас, а от
1961 г. – четиригодишен с прием от VІІІ клас. През 1990 г. се преименува на Строителен техникум „Ангел Попов“, а от 2003 г. е Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1946–1990, 1993–1998) и
Училищното настоятелство (1979).
Исторически бележки за техникума по случай 30 и 40-годишнината от
създаването му (1973, 1983).
Годишни комплексни планове (1986–1990, 1996–1998) и отчетни доклади (1950–1989, 1997–1999) за учебно-възпитателната работа.
Годишни учебно-производствени планове и отчети за изпълнението им
(1975–1980).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–1988, 1996, 1998, 1999).
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Статистически отчети за: учебно-възпитателната работа на курсистите (1979–1986), техникума и СПТУ в началото и края на учебната година
(1966–1968, 1995–2000), библиотеката (1966–1968, 1984–1986, 1991–2000).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
длъжности (1966–1968) и за броя на специалистите (1967–1968).
Годишни планове и отчети на клуба за ТНТМ (1975–1980).
Годишни бюджети (1996–2000) и отчети за изпълнението им (1995–
1998); годишни счетоводни отчети (1996–2000).
Щатни разписания (1994–2000).
Годишни планове, протоколи и доклади на съюзната организация на учителите (1972–1984).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ИНДУСТРИАЛИЗИРАНО СТРОИТЕЛСТВО „КОЛЮ ФИЧЕТО“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1487, 4 описа, 106 а.е., 0.90 л.м., 1961–2001 г.
Открито е през 1954 г. като Школа по сградостроителство № 25 за подготовка на средни професионални кадри за работа в строителството. През
периода 1957–1964 г. е Сградостроително училище към Строителен техникум
„Георги Димитров“ – Велико Търново. От 1964 г. е Професионално-техническо
училище по сградостроителство „Колю Фичето“, през 1973–1974 г. – СПТУ по
сградостроителство, а от 7 апр. 2003 г. – Професионална гимназия по сградостроителство „Колю Фичето“.

Правилници за вътрешния ред (1985, 1995, 1997, 1998).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1961–2001).
Доклади, мероприятия и планове, разглеждани на заседания на Учителския съвет (1966–1980).
Поздравителни писма по случай 25-годишнината на училището (1979).
Комплексни програми за усъвършенстване на учебно-възпитателната
работа и съвместната работа с ДСУ – Велико Търново (1973–1977).
Годишни планове (1965–1974, 1981–1989, 1993–2000) и отчетни доклади (1965–1980, 1982, 1989, 1994–2000) за учебно-възпитателната работа.
Годишни учебно-производствени планове (1971–1975).
Годишни планове за вътрешно-методическата работа (1970–1974, 1978–
1979) и на комисията за училищно и професионално ориентиране (1971–
1975).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1988–2000).
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Статистически отчети за: броя на учащите се в началото и края на учебната година (1975–1979, 1982–1983, 1988–1990, 1992–1998, 2000); библиотеката (1974–1981, 1986–1990, 1992, 2000); художествената самодейност
(1976–1981); персонала и ФРЗ (1975–1982); броя на специалистите по образование и разпределението на персонала по длъжности (1974–1980, 1986–
1989).
Таблици за отчитане на движението и осъществяване задължителното
обучение, приема и успеха на учениците (1964–1967, 1970–1980) и състоянието на материалната база (1975–1979).
Бюджетни сметки, годишни счетоводни отчети (1970–1985).
Щатни разписания (1970–1980, 1986–2000).
Протоколи и материали от събрания и заседания на съюзната организация (1979–1986).
Колективни трудови договори (1994–2000).
Снимки из живота и дейността на училището (б.д.).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ „АЛЕКСАНДЪР С. ПОПОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1167, 6 описа, 131 а.е., 1.18 л.м., 1964–2002 г.
Създадено е с Решение № 287 от 15 септ. 1964 г. на МС като Професионално-техническо училище за обучение на ученици от VII до ХI клас по радиотехника
и електроника. От учебната 1966/1967 г. е СПТУ по електропромишленост „А.
С. Попов“. През периода 1987–2003 г. е Техникум по електроника „А. С. Попов“.
През април 2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по електроника „А.
С. Попов“.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1964–1991, 1998–2002) и
Училищното настоятелство (1979–1981).
Исторически бележки за училището (1984); брошура за 25 г. от създаването на техникума (1989).
Годишни планове (1965–1967, 1971–1985) и доклади (1964–1966, 1971–
1985) за учебно-възпитателната работа.
Учебно-производствени планове (1973–1994) и отчети за изпълнението
им (1978–1979, 1991–1993).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–2001).
Статистически отчети за: броя на курсистите (1964–1980), дейността в
началото на учебната година (1981–1985), техникумите (1986–1996, 1999–
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2001), специалистите (1971–1974, 1976–1980), разпределението на персонала (1964–1979, 1982–1985).
Бюджети (1976–1980, 1985–1990); отчети за изпълнение на бюджета
(1991–2000); годишни счетоводни отчети (1964–1970, 1976–1986).
Щатни разписания (1976–1980, 1983–1994).
Протоколи и материали от събрания на съюзната организация (1972–
1985).
СРЕДНО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ
РАКОВСКИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1470, 3 описа, 76 а.е., 0.62 л.м., 1972–1999 г.
Открито е през 1972 г. Осъществява учебно-възпитателна и спортно-тренировъчна дейност с ученици от I до ХII клас. През периода 1988–1991 г. е ЕСПУ
„Г. С. Раковски“ – спортен профил, след което е СОУ „Г. С. Раковски“.

Наредби и нормативи за приемане на ученици (1973, 1986).
Правилници за структурата на училището и организацията на общообразователния процес и вътрешния ред (1990–1991).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1972–1991, 1994–
1999); информации и планове, приемани на заседания на Учителския съвет
(1972–1980).
Годишни планове: комплексни (1972–1983, 1987–1989); за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност (1972–1982).
Отчетни доклади и информации за учебно-възпитателната и спортносъстезателна дейност (1973–1998).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1976–1983, 1986–1988, 1995–1999).
Статистически отчети за движението и успеха на учениците (1980–1983,
1985–1989), за училището към началото на учебната година (1992–1994,
1997–1998).
Бюджети (1974–1980) и годишни отчети за изпълнението (1996–1998);
счетоводен отчет (1996); оборотни ведомости (1996–1998).
Щатни разписания (1977, 1989–1998).
Годишни планове и протоколна книга на съюзната организация на учителите (1972–1982).
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СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ТЕКСТИЛ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 759, 6 описа, 112 а.е., 1.16 л.м., 1949–2003 г.
Открито е на 1 ян. 1949 г. като Фабрично заводско училище по свилоточене.
През 1952 г. се преименува на Школа по свилоточене № 12. От 1956 г. е Промишлено училище. През 1961 г. се преобразува в Професионално-техническо училище
„Вела Благоева“. От 1969 г. е СПТУ. Осъществява обучение на ученици след VII
клас по специалности: свилоточене (от 1949 г.), памукотъкане (от 1952 г.), памукопредене (от 1955 г.), горно дамско облекло (от 1959 г.), мъжко облекло (от
1962 г.), ремонт и поддръжка на текстилни машини (от 1978 г.), оператори на
текстилно и шевно производство (от 1985 г.). През 1983 г. се слива със СПТУ по
комунално-битови услуги „Христо Козлев“ – Велико Търново в СПТУ по текстил
и битови услуги „Христо Козлев“. От 1994 г. е Техникум по текстил и битови
услуги, а от април 2003 г. – Професионална гимназия по моден дизайн.

Протоколи и протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1949–
1992, 1995–1999) и от производствени съвещания с Учителския съвет (1979–
1983, 1987–1990).
Книги за впечатленията от проверки на инспектори (1950–1989, 1995–
2003) и от контролната дейност на директора и помощник-директора (1995–
2001).
Юбилеен вестник за 50-годишнината на училището (1999).
Годишни комплексни учебно-производствени планове и отчети за изпълнението им (1982–1990); годишен комплексен план (1983) и доклади и информации за учебно-възпитателната работа (1949–1957, 1961–1964, 1972–
1975, 1979–1985).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1981–1983, 1986–1990, 1992–2000).
Статистически отчети за: средните професионални технически училища
(1983–1989, 1993–1999), броя на учениците (1966–1982), помощните промишлени дейности (1972–1976, 1978–1981), библиотечния фонд (1974–1982,
1984–1991, 1997–2000), художествената самодейност (1974–1982), персонала и ФРЗ (1952–1957, 1969–1991), броя на специалистите по образование
(1983–1988) и разпределението на персонала по длъжности (1984–1989).
Бюджетни сметки (1949–1983); годишни отчети за изпълнение на бюджета (1991–1995); годишни счетоводни отчети (1953–1990).
Щатни разписания (1951–1956, 1959–1990, 1992, 1994–1997).
Протоколни книги от събрания на профорганизацията (1972–1986) и заседания на профкомитета (1974–1986).
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СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ „ХРИСТО КОЗЛЕВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1491, 1 опис, 50 а.е., 0.36 л.м., 1971–1983 г.
Открито е през 1971 г. като Професионално-техническо училище по комунално-битови услуги „Христо Козлев“ за подготовка на кадри за шивашката промишленост и бръснаро-фризьорски услуги. От 1974 г. е СПТУ. Съгласно Заповед
№ РД-31-516 от 1983 г. на МНП се обединява със СПТУ по текстил „Вела Благоева“ – Велико Търново в СПТУ по текстил и битови услуги „Христо Козлев“.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1971–1983) и Училищното настоятелство (1980–1981).
Летописна книга (1971–1983).
Годишни комплексни планове (1973–1983) и отчетни доклади и информации (1971–1983) за учебно-възпитателната работа.
Годишни учебно-производствени планове (1971–1982) и отчети за изпълнението им (1972–1982).
Статистически отчети за: броя на учениците в началото (1978–1982) и
края (1974–1983) на учебната година; библиотеките (1976–1977, 1979–1980);
художествената самодейност (1976–1977, 1980–1982); персонала и ФРЗ
(1976–1977, 1979–1982); броя на специалистите по образование (1973, 1977–
1981) и разпределението на персонала по длъжности (1973–1983).
Бюджетни сметки (1972–1981); годишни счетоводни отчети (1972–1983).
Щатни разписания (1972–1983).
Годишни планове на съюзната организация (1979–1982).
Снимки из живота и дейността на училището (б.д.).
ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 810, 6 описа, 133 а.е., 0.88 л.м., 1956–2000 г.
Открито е през 1955 г. като Търговска школа към ОНС – Велико Търново
за подготовка на квалифицирани кадри за търговската дейност. Самостоятелно Професионално-техническо училище по обществено хранене е от 1964 г.
През 1974–1994 г. е СПТУ по обществено хранене „Д-р Васил Берон“, от 1994
до 1998 г. – СПТУ по ресторантьорство и туризъм, след което се преименува на
Техникум по туризъм. От април 2003 г. е Професионална гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон“.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1956–1963,
1968, 1989–2000).
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Структура на управление на училището (1996).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1964–1997).
Протоколи от събрания и заседания на Училищното настоятелство
(1979–1985, 1987–1988).
Юбилеен вестник за 30-годишнината на училището (1995).
Годишни учебни планове и програми (1956–1972, 1980–1999); отчетни
доклади за учебно-възпитателната дейност (1960–1965, 1970–1977, 1980,
1983–1988, 1991–1993, 1995–1998) и съвместната дейност на училището с
базовите предприятия (1979).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1989–2000).
Статистически отчети за: броя на учениците (1962–1979), успеха и поведението (1978–1979), заводските паралелки (1977–1984), училището в началото на учебната година (1980–1984, 1992–2000), дейността на библиотеките
(1974–1988, 1990), художествената самодейност (1973–1990), заетите специалисти по образование (1978–1981, 1983) и разпределението на персонала
по длъжности (1981–1982, 1984–1985).
Годишни бюджетни сметки (1968–2000) и счетоводни отчети (1960–
1990).
Щатни разписания (1961–2000).
Протоколи и протоколни книги и материали към тях от събрания и заседания на съюзната организация на учителите (1964–1991).
Колективни трудови договори (1994–1996).
ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 909, 5 описа, 83 а.е., 1.03 л.м., 1936–1999 г.
Държавно промишлено училище до 1945 г., след което се преименува на Държавно средно училище за превозни средства. През периода 1947–1948 г. е Държавно средно механотехническо училище, което подготвя средни технически
кадри за нуждите на промишлеността. През периода 1953–1957 г. е Техникум по
машиностроене и приборостроене, а от 1957 до 1991 г. – Техникум по механотех
ника „Харалампи Стоянов“. От май 1991 г. се преименува на „Васил Левски“.

Протоколи (1946–1999) и материали (1966–1980) от заседания на Учителския съвет.
Програма и поздравителни адреси по случай 75-годишния юбилей на
училището (1996).
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Годишни учебно-производствени планове (1971–1977); комплексни планове (1956–1978, 1980–1981, 1986–1987, 1995–1998) и доклади (1936–1982,
1986–1989, 1995–1998) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1991–1998).
Годишни статистически отчети за: движението на учениците (1983–
1986, 1988–1989), дейността на училището в началото на учебната година
(1964–1981, 1985–1988), библиотеката (1981–1990) и художествената самодейност (1985, 1988).
Таблици за отчитане броя на учениците и паралелките във вечерно и
задочно обучение (1966–1971).
Писмо от Национална априловска гимназия – Габрово за приемственост
между Държавно коларско училище – с. Драганово и техникума (1996).
Годишни бюджети (1957–1978, 1996–1998) и отчети за изпълнението
им (1996–1998); годишни счетоводни отчети (1953–1978, 1989–1990, 1995–
1998).
Щатни разписания (1962–1978, 1991–1998).
ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1144, 4 описа, 159 а.е., 1.42 л.м., 1959–2000 г.
Създаден е през 1959 г. след преобразуване на Втора смесена прогимназия –
Горна Оряховица. Подготвя средни технически кадри за силнотоковата и слаботоковата електропромишленост.

Правилници за: вътрешния трудов ред (1968, 1984, 1994); дейността на
ремонтната база за услуги на граждани (1982); базата за ремонт на учебнотехнически средства (1983).
Протоколни книги от заседания на Педагогическия съвет (1959–1973,
1977–2000) и информации и доклади към тях (1969–1980).
Протоколи (1959–1963, 1980–1990, 1993–1994), годишни планове
(1973–1980) и отчетни доклади (1982–1987) на Родителския комитет и Училищното настоятелство.
Ревизионни книги от проверки на директора (1959–1971, 1977–1996);
книга за впечатления и препоръки от длъжностни лица (1977–1994).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1992–1998).
Отчет за подготовка за участие в Първия световен конгрес на асоциираните училища към ЮНЕСКО (1983).
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Планове, доклади, дипляни и плакати от юбилейни чествания (1969–
1989); юбилейни вестници за 15 и 20-годишнината на техникума (1974, 1979).
Годишни планове и отчетни доклади за учебно-възпитателната работа
(1960–1990) и учебно-производствената дейност (1973–1978).
Отчет за използване на телевизионна система в учебния процес (1990).
Статистически отчети за: учащите се в началото (1969–1980, 1982–1983,
1986–1987, 1990) и края (1969–1980, 1984, 1986–1989) на учебната година,
броя на специалистите по образование, разпределение на персонала по длъжности (1969–1980).
Таблици за отчитане на движението и осъществяване задължителното
обучение, приема и успеха на учениците (1970–1980) и състоянието на материалната база (1975–1979).
Годишни планове, отчети и дипляни за дейността на Клуба за ТНТМ
(1974–1986).
Бюджети (1959–1964, 1974–1977, 1983–1990, 1992–1998) и отчети за
изпълнението им (1992–1998); годишни счетоводни отчети (1959–1967,
1973–1978, 1991–1998).
Щатни разписания (1971–1978, 1985–1990, 1994–1998).
Протоколи и материали от събрания на съюзната организация на учителите (1966–1978, 1982–1985) и заседания на профкомитета (1978–1984).
ТЕХНИКУМ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 809, 6 описа, 95 а.е., 0.99 л.м., 1959–1999 г.
Открит е през 1959 г. като Професионално-техническо училище по хранително-вкусова промишленост. През 1962 г. прераства в Техникум по хранително-вкусова промишленост със специалности по консервно дело, захародобив и
ферментационни производства, а от 1968 г. е специализиран да подготвя кадри
по захародобив и захаропреработка. От 1963 г. носи името на проф. д-р Асен
Златаров.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1994–1995).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1959–1999) и информации, доклади и планове към тях (1975–1980).
Юбилеен доклад и албум за 25-годишнината на училището (1984).
Годишни планове (1959–1987, 1989–1998), отчети и доклади (1959–
1998) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1991–1998).
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„Из нашия педагогически опит“. Методически разработки на учители от
техникума (1985).
Статистически отчети за: учащите се в началото и в края на учебната
година (1968–1978), успеха и поведението на учениците (1974–1978), персонала и ФРЗ (1980–1985).
Годишни бюджети (1992–1998) и отчети за изпълнение на бюджета
(1993–1996) и извънбюджетните сметки (1995, 1997–1998); годишни счетоводни отчети (1970–1998).
Щатни разписания (1981–1992, 1995–1998).
Протоколи, доклади и информации за дейността на съюзната организация на учителите (1971–1986) и заседания на профкомитета (1976–1984).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ „КИРО КОНАРОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1265, 4 описа, 122 а.е., 1.08 л.м., 1964–1996 г.
Открито е през 1964 г. като Професионално-техническо училище по металообработване „Киро Конаров“ за подготовка на кадри за новосъздадения Завод
за микротелфери в града. От 1967 г. е СПТУ по машиностроене, което подготвя
средни технически и изпълнителски кадри за машиностроителната промишленост. През 1999 г. се преименува на Техникум по лека промишленост и икономика
„Атанас Буров“.

Правилници за вътрешния ред (1987, 1993).
Протоколи от заседания на Учителския съвет при училището (1964–
1996) и филиала в Лясковец (1975–1985).
Годишни комплексни (1964–1965, 1975–1994) и учебно-производствени
(1964–1994) планове.
Отчетни доклади за учебно-възпитателната (1964–1996) и учебно-производствената (1964–1983) дейност.
Статистически отчети за: средните професионално-технически училища в началото (1981–1984) и успеха и поведението на учениците в края
(1975–1978) на учебната година; броя на учениците в началото и края на
учебната година (1975–1980); персонала и ФРЗ (1977–1994); библиотеката (1974–1977, 1980–1995); помощните промишлени дейности (1975–1976,
1979–1985); броя на специалистите по образование (1976–1981, 1988–1989);
разпределението на персонала по длъжности (1976–1984, 1988–1989).
Годишни планове и отчети на клуба за ТНТМ (1973–1975).
Бюджетни сметки (1964–1985, 1988–1995); годишни счетоводни отчети
(1964–1980, 1986–1993).
Щатни разписания (1964–1995).
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Протоколи и материали от заседания и събрания на съюзната организация на учителите (1965–1982, 1987–1992).
Колективни трудови договори (1993, 1995).
Снимки от учебно-възпитателната и производствената дейност в училището (1977–1982).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
ПО ТРАНСПОРТ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1478, 2 описа, 31 а.е., 0.24 л.м., 1977–1995 г.
Открито е през 1977 г. като СПТУ по железопътен транспорт „Н. Й. Вап
царов“ за подготовка на средни технически кадри за ремонт и експлоатация на
железопътния транспорт. От 1986 г. е СПТУ по транспорт „Н. Й. Вапцаров“.
От 15 май 1992 г. е Техникум по железопътен транспорт и транспортен мениджмънт.

Правилник за вътрешния ред (1994).
Протоколни книги от заседания на Педагогическия съвет (1977–1985,
1988–1995) и информации към тях (1978–1980).
Протокол, доклад, планове и списъци на Училищното настоятелство
(1979–1980).
Годишни комплексни планове (1977–1980, 1983, 1985, 1989) и отчетни
доклади (1977–1980, 1989, 1994–1995) за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за учащите се в началото на учебната година
(1978–1979, 1988–1990) и библиотеката (1982–1987, 1989–1993); справки за
движението и успеваемостта на учениците (1978–1980).
Бюджетни сметки (1977–1980); годишни счетоводни отчети (1977–1980,
1983–1986, 1991–1993, 1995).
Щатни разписания (1978–1986, 1991–1995).
Планове и отчети на съюзната организация на учителите (1977–1981).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1256, 5 описа, 139 а.е., 0.93 л.м., 1963–1999 г.
Открито е през 1963 г. като Професионално-техническо училище по металообработване и електротехника. През 1968 г. прераства в СПТУ по машиностроене „Н. Й. Вапцаров“. От април 1990 г. се преобразува в Техникум по машиностроене „Н. Й. Вапцаров“. Подготвя средни технически кадри по машиностроене.
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Правилници за дейността и вътрешния ред в училището и общежитието
(1969, 1976–1980, 1985, 1990, 1995, 1997).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1963–1976, 1981–1999) и
Училищното настоятелство (1979–1988).
Годишни комплексни и учебно-производствени планове (1963–1981,
1985–1989).
Отчетни доклади и информации за учебно-възпитателната работа (1963–
1989, 1991–1999).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на техникума
(1991–1997).
Статистически отчети за: броя, движението, успеха и поведението на
курсистите (1967–1981, 1988–1998), дейността на библиотеката (1987–1998),
художествената самодейност (1987–1989), персонала и ФРЗ (1983–1990), социалното развитие (1982–1989), разпределението на персонала по длъжности
и образование (1967–1975, 1986–1989).
Бюджетни сметки (1969–1990); годишни счетоводни отчети (1963–1980,
1991–1998).
Щатни разписания (1964–1975, 1983–1998).
Годишни и срочни планове на учителската съюзна организация (1975–
1980).
Албуми със снимки на учители и ученици (1965–1980).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1207, 4 описа, 97 а.е., 0.68 л.м., 1956–1997 г.
Открито е през 1956 г. като Машинно-тракторно училище с 2-годишен курс
на обучение. През 1967 г. прераства в СПТУ по механизация на селското стопанство със специалности: тракторист-комбайнери и електромонтьори.

Протокол от заседание на МС за откриване на училището и заповед на
Министерство на земеделието за трансформиране на Машинно-тракторното
училище в СПТУ по механизация на селското стопанство (1956, 1967).
Правилници за вътрешния ред (1956–1958, 1961–1962, 1977, 1992).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1956–1997).
Годишни планове (1956–1957, 1975–1979, 1982–1984) и доклади (1956–
1957, 1962–1963, 1975–1985) за учебно-възпитателната работа; годишен
комплексен план и отчет за учебно-производствената дейност (1992–1993).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1994–1995).
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Годишни статистически отчети и таблици за броя, движението и успеха
на курсистите (1956–1986, 1994–1995); годишни сведения за тракторите на
училището (1992–1993).
Бюджетни сметки (1958–1985, 1992–1995); годишни счетоводни отчети
(1956–1985, 1992–1995).
Щатни разписания (1958–1985, 1992–1995).
Протоколна книга от заседания на профкомитета и събрания на профорганизацията (1969–1991).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – с. КАМЕН
Ф. 1209, 5 описа, 129 а.е., 0.79 л.м., 1958–2006 г.
Открито е на 1 септ. 1958 г. като Селскостопански техникум „Седми конгрес“. Обучава ученици от VIII до ХI (ХII) клас по специалностите полевъдство и
животновъдство. През 1966 г. се трансформира в СПТУ по селско стопанство.
След 1990 г. е СПТУ по селско стопанство „Марко Ангелов“. От 2003 г. е Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Ангелов“.

Правилници за вътрешния ред (1992–1999).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1970–2001) и Училищното настоятелство (1982–1983, 1985).
Книга за впечатленията от проверки на инспектори (1992–1996).
Летописна книга (1959–1971).
Диплянка за 40-годишнината от създаването на СПТУ по селско стопанство (2006) и снимки от училищни тържества (1964–1983).
Годишни и срочни планове (1967–1975, 1983–1988, 1990–2000) и док
лади (1967–1975, 1981–1988, 1995–2001) за учебно-възпитателната работа.
Годишни планове (1960–1989) и доклади (1976–1990) за учебно-производствената и стопанската дейност.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1989–2001).
Статистически отчети за: броя, движението и успеха на курсистите
(1959–1971), персонала и ФРЗ (1976–1990), помощните промишлени дейности (1976, 1978, 1980).
Бюджетни сметки (1959–1975, 1984–1990, 1993, 1997–2000); годишни
счетоводни отчети (1958–1975, 1981–2000).
Щатни разписания (1959–1989, 1991–2000).
Протоколи от заседания на профкомитета и годишни отчети за дейността на профорганизацията (1978–1980).
Колективни трудови договори (1998, 2002).
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ПРАКТИЧЕСКО СЕЛСКОСТОПАНСКО УЧИЛИЩЕ –
с. КАРАИСЕН
Ф. 880, 6 описа, 169 а.е., 1.51 л.м., 1942–2004 г.
Създадено е през 1939 г. като Допълнително земеделско училище. Осъществява подготовка на ученици от средния курс за работа в селското стопанство.
През 1958 г. се преименува на Практическо селскостопанско училище. От 1975 г.
е Професионално-техническо училище по селско стопанство. На основание Заповед № РД-14-157 от 2003 г. на МОН се слива с Професионална гимназия по
аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени, считано от 1 авг. 2004 г.

Протоколни книги от общи събрания (1981–1987, 1990–2004) и заседания на Учителския съвет (1954–1987, 1990–2004).
Доклади за организацията и управлението на учебно-възпитателния
процес (1988–1993) и дейността на Училищното настоятелство (1980–1986).
Ревизионни книги от проверки на инспектори и директора (1942–2002).
Решение на Поземлена комисия – Павликени за възстановяване собственост върху земя на училището (1994).
Летописни книги (1966–2004).
Юбилеен доклад по случай 50 г. от създаване на училището (1989).
Годишни комплексни планове (1954–1964, 1972–1995) и отчети (1954–
1964, 1972–1980, 1982–1991, 1994–2004) за учебно-възпитателната работа.
Годишни планове и отчети за учебно-производствената и стопанската
дейност (1986–1995).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1991–2004).
Статистически отчети за: училището в началото на учебната година (1966–1973, 1985–2004), дейността на библиотеката (1980–1981, 1983,
1985–1987, 1992, 2000), художествената самодейност (1985–1987), основните фондове и опазването на природната среда (1987–1992, 1994–1995), площите и производството на селскостопански култури (1986–1989, 1994–1995),
наличните селскостопански машини и оръдия (1986–1993), разпределението
на персонала по категории (1987–1990).
Бюджетни сметки (1945–1980, 1986–2004) и отчети за изпълнение на
бюджета (1997–2004); годишни финансови планове (1967–1973, 1986–1990)
и счетоводни отчети (1954–1995, 1997–2004).
Щатни разписания (1966–1998, 2000–2002, 2004).
Протоколи от заседания на профкомитета (1985–1989); годишни доклади за дейността на съюзната организация на учителите (1980–1985).
Колективни трудови договори (1994–1995).
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Снимки из живота и дейността на училището (1978–1980); албум на учители и ученици (1965).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 742, 2 описа, 20 а.е., 0.40 л.м., 1949–1977 г.
Открито е през 1939 г. като Практическо земеделско училище в Горна Оряховица. През периода 1944–1950 г. е Земеделска гимназия с петгодишен срок на
обучение. През 1950 г. се премества в Лясковец и от 1952 г. става Селскостопански техникум „Иван Вл. Мичурин“. От 1968 г. е СПТУ по селско стопанство и
подготвя кадри със средно образование по овощарство и зеленчукопроизводство.
Закрито е през 1977 г. като активите и пасивите му са предадени на Техникум по
механизация на селското стопанство – Павликени.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1949–1977).
Летописна книга (1967–1977).
Годишни комплексни планове (1958–1963, 1972–1977) и отчетни доклади (1956–1977) за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за дейността (1971–1976).
Бюджети и бюджетни сметки (1953–1964, 1971–1976), счетоводни отчети (1953–1964, 1969–1976).
Щатни разписания (1971–1976).
Протоколи и материали от заседания и събрания на профорганизацията
(1953–1968).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ „ЕНЧО СТАЙКОВ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1739, 2 описа, 40 а.е., 0.23 л.м., 1976–2002 г.
Открито е през учебната 1975/1976 г. като филиал на СПТУ „Киро Конаров“ – Горна Оряховица за подготовка на кадри със средно образование за нуждите на машиностроенето. Закрито е със Заповед № 14-100 от 13 юни 2002 г. на
МОН.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1985–2002).
Свидетелства за дарения (1996–1999).
Годишни комплексни планове (1987–2001), доклади и анализи (1988–
1996) за учебно-възпитателната дейност.
Годишни планове на комисията по професионално-творчески въпроси
(1988–1991).
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План и отчет за мерките срещу противообществените прояви (1988–
1989).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1987–2002).
Статистически отчети за училището в началото на учебната година
(1997–2001) и библиотеката (1994–2000).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1996–2002); годишни счетоводни отчети (1991–2001).
Щатни разписания (1996–2002).
Снимки на училищните сгради, учители и ученици (1976–1998).
ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 711, 7 описа, 177 а.е., 1.47 л.м., 1938–2001 г.
Създаден е през 1921 г. като Селско земеделско училище. През юни 1939 г. на
негово място се открива Допълнително практическо девическо училище, което
през 1945 г. прераства в Девическа земеделска гимназия. През 1957 г. се преобразува в Селскостопански техникум по хидромелиорации за подготовка на квалифицирани кадри от средния курс по механизация на селското стопанство и хидромелиорация. От учебната 1961/1962 г. е Техникум по механизация на селското
стопанство, а от 1972 г. негов патрон е Цанко Церковски. От април 2003 г. е
Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“.

Правилници за вътрешния трудов ред (1997, 1999).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1949–2000).
Доклад, статии и диплянка по случай 75-годишнината на училището
(1996); историческа справка за развитието на техникума (1980).
Комплексни планове (1965–1979, 1985–1997, 2000–2001) и отчетни док
лади (1973–1975, 1977–1980, 1983–2000) за учебно-възпитателната работа.
Учебно-производствени планове (1967–1980) и отчети за изпълнението
им (1974–1980, 1982–1984).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1992–1993, 1996–2001).
Статистически отчети за: учащите се в началото (1975–1984) и края
(1976–1977) на годината, техникумите (1985–1991, 1995–2001), средните
училища (1985–1989), дейността на библиотеката (1974–1979, 1981–1989,
1992–1999), художествената самодейност (1974, 1976–1986, 1988), помощните промишлени дейности (1971–1975), посевните (1969–1970, 1980–1984)
и засадените (1969–1970) площи, наличните трактори, селскостопански машини и съоръжения (1971–1976), обработваемата земя (1981–1984), персо564
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нала и ФРЗ (1979–1985, 1987–1988), броя на специалистите по образование
(1970–1974, 1979–1980) и разпределението на персонала по пол, възраст и
местоживеене (1970–1975, 1981–1982, 1984–1985).
Бюджети (1952–1974, 1977–1990) и отчети за изпълнение на бюджета
(1986–1990); годишни счетоводни отчети (1953–1980, 1986–1990, 1998–
2000).
Щатни разписания (1965–1982, 1986–1990, 1997–2000).
Протоколна книга, протоколи и материали от събрания на съюзната организация на учителите (1952–1981).
Групови снимки от учебни мероприятия и чествания на празници (1938–
1990).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ „ИЛИЯ ЗЛАТЕВ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 712, 6 описа, 123 а.е., 0.90 л.м., 1945–2001 г.
До 1948 г. е Коларо-бъчварско професионално училище, след което е Промишлено училище. От 1955 г. е Професионално-техническо училище по автокаросерии. През 1962 г. се преобразува в СПТУ по машиностроене „Илия Златев“.
Подготвя кадри със средно специално образование по машиностроене. През периода 1998–2003 г. е СПТУ по промишлени технологии, а от април 2003 г. – Професионална гимназия по промишлени технологии.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1945–1985, 1991–
1999).
Протоколи за разпределение на завършилите ученици (1974–1975).
Книги за контролната дейност на директора (1989–2000).
Юбилеен доклад по случай 50 г. от създаване на училището (1977).
Годишни планове (1960–1964, 1972–1978, 1981–1991, 1998–2001) и
отчетни доклади (1960–1969, 1972–1978, 1982–1991, 1993–2000) за учебновъзпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–2001).
Статистически отчети за: средните професионални технически училища (1979–1980, 1986–2000), средните политехнически училища (1986–1989,
1991–2000), персонала и ФРЗ (1977–1980), библиотеките (1966–1981), броя
на специалистите по образование (1977–1980), разпределение на персонала
по пол, длъжност и местоживеене (1977–1980, 1982–1985).
Годишни бюджети (1976–1985) и отчети за изпълнението им (1981–
1985); финансови сметки за приходите и разходите (1986–1990); годишни
счетоводни отчети (1977–1989).
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Щатни разписания (1977–1983, 1993–1995).
Протоколи от заседания на профкомитета и събрания на профорганизацията (1974–1975); доклади за дейността на съюзната организация на учителите (1972–1984).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ
„ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ – СВИЩОВ
Ф. 782, 6 описа, 126 а.е., 1.37 л.м., 1944–2000 г.
До 1951 г. е Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, след
което се преобразува в Стопански техникум „Георги Димитров“. През периода
1955–1958 г. е Кооперативен икономически техникум, след което се нарича Икономически техникум. От 1966 г. е Икономически техникум „Димитър Хадживасилев“. Подготвя квалифицирани кадри със средно образование по счетоводство,
изчислителна техника, организация и планиране, икономически анализ и статистика, финанси и кредит, стокознание, организация и техника на търговията в
търговските обекти, машинопис.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1986, 1990–
1999).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1944–1999).
„Огнище на икономическа просвета“ – сборник, посветен на 75 години
от създаване на училището; брошури, диплянка и снимки от юбилейно честване на 100-годишнината на училището (1983–1988).
Годишни комплексни и перспективни планове и отчетни доклади за
учебно-възпитателната работа (1944–2000).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–2000).
Статистически отчети за: движението и успеха на курсистите (1965–
1971), учащите се в техникумите в началото и края на учебната година (1973–
2000), художествените самодейни колективи (1973–1975, 1980–1985), библиотеката (1974–2000), персонала и ФРЗ (1972–1985).
Годишни бюджетни сметки (1972–1981, 1986–1996) и отчети за изпълнение на бюджета (1991–1996); счетоводни отчети (1972–1990).
Щатни разписания (1973–1996).
Протоколи и отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1956–
1991).
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ТЕХНИКУМ ПО ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1191, 5 описа, 154 а.е., 1.29 л.м., 1962–2001 г.
Открит е през 1962 г. за подготовка на кадри със средно образование за
химическата промишленост. От 1 септ. 1983 г. към него преминават паралелки
от закритото СПТУ по химическа промишленост „Васил Левски“ – Свищов, а от
2002 г. – и паралелките по електроника на закритото СПТУ по машиностроене
и електроника – Свищов. От 1 авг. 2002 г. е Професионална гимназия „Проф. д-р
Асен Златаров“.

Правилници за вътрешния трудов ред (1978, 1986, 1991–1998).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1962–1999).
Протоколна книга, планове и отчетни доклади за дейността на Училищното настоятелство (1979–1989, 1996–1997).
Ревизионни книги от проверки на контролни органи (1963–1988, 1993–
2001).
Книги за контролната дейност на директора и помощник-директора
(1994–2001).
Доклади-анализи за контролната дейност (1993–1998).
Летописна книга (1962–1985).
Юбилеен албум „20 години Техникум по индустриална химия „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Свищов“ (1982).
Годишни комплексни планове, отчетни доклади и информации за учебно-възпитателната дейност (1962–1998)
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1990–1997).
Статистически отчети за: учащите се в техникумите (1965–2001), броя
на специалистите по образование (1974–1977, 1981, 1983, 1986–1988), състава, движението и разпределението на персонала (1974–1978), помощните
промишлени дейности (1981–1985), дейността на библиотеката (1977–1998).
Бюджетни сметки (1973–1981, 1984–1985); годишни отчети за изпълнение на бюджета (1985–1990); годишни счетоводни отчети (1970–1995).
Щатни разписания (1973–1978, 1981–1998).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1973–1992).
Снимки от откриване на учебната година и състезание по химия (1995–
1996).
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СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ –
СВИЩОВ
Ф. 819, 1 опис, 10 а.е., 0.20 л.м., 1947–1965 г.
През периода 1944–1948 г. е Средно девическо земеделско училище, след което се преобразува в Селскостопански техникум. През учебната 1964/1965 г. става СПТУ по селско стопанство. Подготвя кадри със средно образование за работа в селското стопанство. На основание Заповед № ІІІ-1328 от 26 апр. 1969 г. на
МНП се трансформира в СПТУ по химическа промишленост.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1947–1950, 1953–
1957, 1960–1963) и СС (1947–1955).
Годишни и срочни планове (1952–1953, 1964–1965) и годишни доклади
(1951–1952, 1964–1965) за учебно-възпитателната работа.
Бюджети и счетоводни отчети (1954–1964).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СВИЩОВ
Ф. 1366, 1 опис, 48 а.е., 0.36 л.м., 1959–1983 г.
На основание Заповед № ІІІ-1328 на МНП от 26 апр. 1969 г. СПТУ по селско стопанство – Свищов се трансформира в СПТУ по химическа промишленост
„Васил Левски“. Подготвя средни изпълнителски кадри за Химкомбинат „Свилоза“ – Свищов с тригодишен срок на обучение. През 1983 г. се обединява с Техникум
по индустриална химия – Свищов, като последният е негов правоприемник.

Правилници за вътрешния ред в училището и общежитието (1970).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1969–1983).
Летописна книга на Селскостопански техникум – Свищов (1959–1969) и
СПТУ по химическа промишленост (1969–1983).
Годишни комплексни планове и програми (1973–1977) и годишни отчетни доклади (1969–1983) за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за: учащите се в началото (1969–1983) и края
(1969–1976) на учебната година; заводските паралелки (1974–1982); помощните промишлени дейности (1973–1976, 1982), броя на специалистите по образование и разпределението на персонала (1969–1982).
Бюджетни сметки (1973–1976, 1978–1981); годишни счетоводни отчети
(1969–1982).
Щатни разписания (1973–1981).
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СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОНИКА – СВИЩОВ
Ф. 1763, 1 опис, 18 а.е., 0.18 л.м., 1987–2002 г.
Създадено е през 1987 г. за подготовка на квалифицирани кадри за машиностроенето и електрониката с 3-годишен курс на обучение. Закрито е през 2002 г.,
като паралелките по електроника преминават към Техникум по индустриална
химия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Свищов.

Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1999–2000).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1991–2001).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1987–2000).
Летописна книга (1987–2002).
Информации и сведения за учебно-възпитателната работа (1988–2000).
Статистически отчети на СПТУ в началото на учебната година (1987–
2001) и дейността на библиотеката (1995–2000).
Годишни финансови отчети (1994–1995).
Щатни разписания (1994–2002).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1498, 4 описа, 123 а.е., 0.93 л.м., 1963–2001 г.
Открито е през 1963 г. като Политехническо училище по сградостроителство „Пеньо Пенев“ за учебно-възпитателна дейност с професионална насоченост по строителство на ученици от IХ до ХI (ХII) клас. Следващите промени
в наименованието му са: СПТУ по промишлен енергиен монтаж „Пеньо Пенев“
(1973–1975), СПТУ по промишлено строителство „Пеньо Пенев“ (1975–1996),
СПТУ по строителство „Пеньо Пенев“ (1996–2000), СПТУ по лека промишленост и строителство (2000–2003). От 2003 г. е Професионална гимназия по лека
промишленост и строителство.

Правилници за дейността и вътрешния ред (1982, 1987, 1992, 1998).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1963–2000) и Училищното настоятелство (1993–1998).
Доклад за 25-годишнината на училището (1988).
Годишни комплексни планове (1963–1989), отчетни доклади и информации (1964–1989, 1996–2000) за учебно-възпитателната работа.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1991–2000).
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Статистически отчети за: учащите се в СПТУ в началото (1986–1990)
и края (1974–1978) на учебната година; броя на специалистите по образование (1966–1978); състава и разпределението на персонала (1966–1979, 1983–
1985); персонала и ФРЗ (1965–1986); библиотеката (1971–1976, 1986–2000)
и художествената самодейност (1975–1976).
Бюджетни сметки (1966–1985, 1994–1999), отчети за изпълнение на бюджета (1983–1990); годишни счетоводни отчети (1963–1990, 1996–2001).
Щатни разписания (1964–2001).
Протоколи от заседания на профкомитета (1975–1983) и събрания на
профорганизацията (1975–1990); протоколи от отчетно-изборно събрание и
заседания на ръководството на Синдиката на учителите (1999–2000).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
АВТОТРАНСПОРТ – СТРАЖИЦА
Ф. 1321, 3 описа, 35 а.е., 0.49 л.м., 1968–2000 г.
Открито е през 1968 г. във Велико Търново като Професионално училище по
автотранспорт за подготовка на средни професионални кадри за автотранспорта. През следващата година е преобразувано в СПТУ и преместено в Стражица.
От 2003 г. е Професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев“.

Правилници за вътрешния ред (1992–1998).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1968–2000).
Годишни планове (1969–1976, 1987–1992), отчетни доклади, анализи и
оценки (1968–1976, 1986–1997) за учебно-възпитателната дейност.
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1985–1986, 1988–1998).
Статистически отчети и сведения за: движението, успеха и поведението
на учениците (1969–1975), училището в началото на учебната година (1994–
1999), образователната структура на персонала (1990–1992) и дейността на
библиотеката (1989–2000).
Бюджетни сметки (1992–1996, 1998); годишни финансови отчети (1981–
1983, 1987, 1989, 1991–1997).
Щатни разписания (1981–1982, 1989–1997).
Колективен трудов договор (1993).
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СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – СУХИНДОЛ
Ф. 1210, 2 описа, 82 а.е., 0.50 л.м., 1961–1980 г.
Открито е през 1963 г. като Машинно-тракторно училище. През 1972 г. се
преименува на Професионално-техническо училище по механизация на селското
стопанство. През 1974 г. прераства в СПТУ по механизация на селското стопанство. Осъществява подготовка на специалисти със средно образование за нуждите на селското стопанство и транспорта. Закрито е през 1980 г.

Заповеди на: Министерство на просветата и културата за откриване на
училището (1963); МЗХП за трансформирането му в СПТУ (1974).
Правилници за: техникумите и професионалните училища (1961), вът
решния трудов ред и заводските паралелки (1975–1977).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1963–1980).
Книги за контролната дейност на: директора (1963–1980), контролните
органи на МНП (1963–1977).
Годишни планове, доклади и информации за учебно-възпитателната работа (1964–1979).
Статистически отчети и сведения за: броя, движението и успеха на учениците (1964–1979); персонала и ФРЗ (1963–1973); броя на специалистите
по образование, състава и разпределението на персонала (1963–1985); наличните селскостопански машини (1975–1980).
Годишни бюджети и счетоводни отчети (1963–1980).
Щатни разписания (1963–1980).
Протоколи и отчетни доклади на профорганизацията (1963–1972).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
КОМУНАЛНО- БИТОВИ УСЛУГИ – СУХИНДОЛ
Ф. 1283, 4 описа, 192 а.е., 0.95 л.м., 1968–2002 г.
Открито е през 1968 г. като СПТУ по машиностроене за обучение на средни
специалисти по шлосерство и стругарство. От 1973 г. се преименува на СПТУ по
комунално-битови услуги и е разкрита и специалност „Електротехника“. През
2002 г. се слива със СОУ „Климент Охридски“ – Сухиндол.

Правилници за дейността и вътрешния трудов ред (1968, 1976, 1977,
1985, 1990–2002).
Заповед на МОН за преобразуване на училището (2002).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1968–1989, 1994–2002).
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Протоколи и отчетни доклади на Училищното настоятелство (1979–
1983).
Летописна книга (1968–1977).
Годишни комплексни (1978–1990) и учебно-производствени планове
(1976–1990); отчетни доклади за учебно-възпитателната работа (1968–1973,
1978–1990).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1978–1991, 1994–2002).
Статистически отчети за: учащите се в професионално-техническите
училища (1975–1978, 1981–1991, 1996–2002); помощните промишлени дейности (1976–1980); заводските паралелки (1987–1989); персонала и ФРЗ
(1968–1975, 1981–1990, 1996–2002); изпълнението на производствените
планове (1977–1990); дейността на библиотеката (1996–1998, 2000); броя на
специалистите по образование (1968–1980); разпределението на персонала
по длъжности (1969–1990); капиталните вложения (1969, 1977–1980).
Годишни планове за дейността на клуба за ТНТМ (1978–1990), културните мероприятия и спортно-туристическата дейност (1987–1988).
Бюджетни сметки (1968–1990), отчети за изпълнение на бюджета (1997–
1998), годишни счетоводни отчети (1968–1975, 1981–1990).
Щатни разписания (1968–1990).
Протоколи и отчетни доклади на съюзната организация на учителите
(1976–1990).
Х. 3. ОСНОВНИ И НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОСНОВНИ У ЧИЛ И Щ А И ПРО ГИМНАЗ ИИ
126 фонда, 266 описа, 4165 а.е., 42.64 л.м., 1860–2010 г.
Създават се в края на ХІХ и първата половина на ХХ в. Много от тях възникват като начални и по-късно се преобразуват в основни, често след сливане със
съществуващите прогимназии в населените места. Дават необходимата общообразователна подготовка на всички деца, подлежащи на задължително обучение.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. АЛЕКОВО
Ф. 698, 2 описа, 20 а.е., 0.20 л.м., 1933–1985 г.
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НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. АСЕНОВО
Ф. 686, 2 описа, 31 а.е., 0.34 л.м., 1935–1970 г.

На 1 септ. 1970 г. се слива с началното училище в селото в Основно училище
„Кирил и Методий“.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. АСЕНОВО
Ф. 1432, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1970–1979 г.

Създадено е на 1 септ. 1970 г. при сливане на народната прогимназия и началното училище в селото.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГАНКА РАШЕВА“ –
с. БАЛВАН
Ф. 684, 3 описа, 35 а.е., 0.37 л.м., 1945–2000 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БАТАК
Ф. 1466, 1 опис, 24 а.е., 0.24 л.м., 1946–1985 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. БЕБРОВО
Ф. 895, 2 описа, 12 а.е., 0.16 л.м., 1928–1982 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ –
с. БЕЛЯКОВЕЦ
Ф. 1426, 1 опис, 11 а.е., 0.08 л.м., 1950–1961 г.

През 1961 г. се обединява с Начално училище „Васил Левски“ – с. Беляковец
в Основно училище „Иван Вазов“.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. БЕЛЯКОВЕЦ
Ф. 1427, 2 описа, 25 а.е., 0.22 л.м., 1951–2000 г.

Открито е през 1961 г. Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. БРЕГОВИЦА
Ф. 814, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1945–1961 г.

Закрито е през 1970 г.

НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. БУТОВО
Ф. 1445, 1 опис, 12 а.е., 0.08 л.м., 1921–1962 г.

През 1956 г. се слива с Начално училище „Кирил и Методий“ – с. Бутово в
Народно основно училище „Христо Ботев“.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БУТОВО
Ф. 1446, 2 описа, 46 а.е., 0.39 л.м., 1956–2008 г.

Създадено през учебната 1956/1957 г. при сливане на началното училище и
прогимназията в селото. През юли 2008 г. е закрито.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
Ф. 805, 2 описа, 26 а.е., 0.25 л.м., 1899–1985 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. БЯЛА РЕКА
Ф. 860, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1925–1968 г.

През 1969 г. е закрито. Остава една слята начална паралелка към СПТУ
„Климент Охридски“ – Сухиндол.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 677, 4 описа, 63 а.е., 0.72 л.м., 1941–2001 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ – с. ВАРДИМ
Ф. 1461, 1 опис, 28 а.е., 0.29 л.м., 1941–1985 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 745, 2 описа, 61 а.е., 0.44 л.м., 1918–1976 г.

Прогимназия до 1952 г., след което преминава към Първа смесена прогимназия – Велико Търново. Самостоятелно основно училище от 1957 до 1976 г. и след
1990 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1485, 3 описа, 78 а.е., 0.66 л.м., 1972–2001 г.

Открито е през 1972 г. чрез преобразуване на Начално училище „Бачо Киро“
в основно.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕЛА ПИСКОВА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1336, 3 описа, 54 а.е., 0.47 л.м., 1969–1999 г.
Открито е през 1969 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1437, 3 описа, 58 а.е., 0.72 л.м., 1965–2003 г.

Открито е през 1965 г.
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 714, 2 описа, 57 а.е., 0.72 л.м., 1935–1985 г.

Начално училище до 1954 г., след което се слива с Втора прогимназия „Иларион Макариополски“ – Велико Търново в Основно училище „Н. Й. Вапцаров“.
Закрито е през 1985 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1201, 3 описа, 106 а.е., 1.06 л.м., 1952–1999 г.

Начално училище до 1958 г., след което става основно.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
с. ВИНОГРАД
Ф. 883, 2 описа, 20 а.е., 0.33 л.м., 1944–1976 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ВИШОВГРАД
Ф. 769, 2 описа, 13 а.е., 0.16 л.м., 1945–2000 г.
Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ВЛАДИСЛАВ
Ф. 744, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1945–1970 г.

Начално училище до 1945 г., след което се откриват пълни прогимназиални
класове и училището става основно. През 1963–1968 г. отново е начално училище,
а прогимназиалните класове преминават към основното училище в с. Благоево.
От 1968 г. отново е основно училище. Закрито е през 1970 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – с. ВОДОЛЕЙ
Ф. 1465, 1 опис, 20 а.е., 0.18 л.м., 1948–1982 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ФИЛИП ТОТЮ“ –
с. ВОЙНЕЖА
Ф. 878, 1 опис, 3 а.е., 0.15 л.м., 1943–1961 г.

Закрито е през 1970 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. ВЪРБИЦА
Ф. 175, 2 описа, 46 а.е., 0.52 л.м., 1944–1984 г.
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ФИЛИП ТОТЮ“ – с. ВЪРБОВКА
Ф. 830, 2 описа, 19 а.е., 0.18 л.м., 1929–1976 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ГОРНА ЛИПНИЦА
Ф. 670, 3 описа, 52 а.е., 0.65 л.м., 1936–2006 г.
Закрито е през 2006 г.

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 716, 4 описа, 100 а.е., 0.66 л.м., 1957–2000 г.

Създадено е през 1957 г. след реорганизация на единните средни училища,
когато началните и прогимназиалните класове се отделят в самостоятелни основни училища.

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 679, 4 описа, 90 а.е., 0.68 л.м., 1957–1999 г.

Създадено е през 1957 г. след реорганизация на единните средни училища, когато началният и прогимназиалният курс се отделят в самостоятелни основни
училища. От 1981 г. е гимназия.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 644, 3 описа, 36 а.е., 0.31 л.м., 1946–1997 г.

От 1989 г. се именува Основно училище „Паисий Хилендарски“.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 681, 4 описа, 40 а.е., 0.44 л.м., 1925–2002 г.

Закрито е през 2002 г.

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1422, 3 описа, 102 а.е., 0.63 л.м., 1964–2003 г.

Открито е през 1964 г.

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1774, 1 опис, 12 а.е., 0.16 л.м., 1990–2002 г.
Открито е през 1990 г., преустановява дейността си през 2002 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„БРАТЯ ОСВОБОДИТЕЛИ“ – с. ГОРНА СТУДЕНА
Ф. 725, 3 описа, 50 а.е., 0.48 л.м., 1942–1998 г.

Закрито е през 1999 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ
Ф. 836, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1914–1963 г.

Закрито е през 1963 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 781, 2 описа, 11 а.е., 0.16 л.м., 1921–1970 г.

Закрито е през 1970 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ГОРСКО НОВО СЕЛО
Ф. 778, 1 опис, 3 а.е., 0.10 л.м., 1945–1958 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ГРАДИНА
Ф. 839, 1 опис, 9 а.е., 0.11 л.м., 1944–1962 г.

Закрито е през 1962 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“ – ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1431, 3 описа, 40 а.е., 0.59 л.м., 1898–2000 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ“ – с. ДЕЛЯНОВЦИ
Ф. 705, 1 опис, 8 а.е., 0.11 л.м., 1945–1967 г.
Закрито е през 1968 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ –
с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 881, 2 описа, 15 а.е., 0.30 л.м., 1945–1981 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. ДОБРИ ДЯЛ
Ф. 728, 3 описа, 71 а.е., 0.71 л.м., 1860–2010 г.
Закрито е през 2010 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДОЛНА ЛИПНИЦА
Ф. 754, 2 описа, 29 а.е., 0.31 л.м., 1944–1977 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 838, 4 описа, 55 а.е., 0.56 л.м., 1872–1990 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 780, 2 описа, 27 а.е., 0.26 л.м., 1918–1982 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДРАГИЖЕВО
Ф. 695, 3 описа, 59 а.е., 0.49 л.м., 1940–2002 г.
Закрито е през 2002 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 687, 3 описа, 45 а.е., 0.51 л.м., 1922–2000 г.

До 1960 г. е прогимназия, след което се слива с Начално училище „Проф. Асен
Златаров“ – с. Драгомирово в Основно училище „Алеко Константинов“. Закрито
е през 2000 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДРЕНТА
Ф. 768, 3 описа, 38 а.е., 0.20 л.м., 1945–1997 г.
Закрито е през 1997 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ДЪСКОТ
Ф. 144, 3 описа, 40 а.е., 0.67 л.м., 1944–1985 г.

Закрито е през 2008 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ – ЕЛЕНА
Ф. 1225, 1 опис, 24 а.е., 0.16 л.м., 1945–1971 г.

През 1957 г. от единното средно училище в Елена се отделят началният и
прогимназиалният курс в Основно училище „Иларион Макариополски“. Към него
се числят и слетите паралелки в селата Разпоповци, Руховци, Синджирци, Пърчевци, Шилковци, Яковци и Блъсковци, чиито документи след закриването им са
комплектувани към фонда на основното училище. През 1963 г. прогимназиалните
класове са прехвърлени към средното политехническо училище в града и училището става начално.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАУМ“ – с. ЕМЕН
Ф. 1595, 1 опис, 17 а.е., 0.12 л.м., 1945–1964 г.

Закрито е през 1960 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 853, 3 описа, 44 а.е., 0.42 л.м., 1944–1998 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ –
с. ИВАНЧА
Ф. 1469, 1 опис, 18 а.е., 0.18 л.м., 1935–1985 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
с. КАМЕН
Ф. 732, 3 описа, 30 а.е., 0.38 л.м., 1945–1988 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР И
СТЕФАН КАРАДЖА“ – с. КАРАИСЕН
Ф. 837, 2 описа, 15 а.е., 0.18 л.м., 1945–1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. КАРАНЦИ
Ф. 163, 1 опис, 25 а.е., 0.52 л.м., 1944–1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ РАЙНОВ“ –
с. КЕСАРЕВО
Ф. 843, 2 описа, 28 а.е., 0.29 л.м., 1930–1977 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – КИЛИФАРЕВО
Ф. 1433, 3 описа, 43 а.е., 0.33 л.м., 1964–2001 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ“ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 719, 3 описа, 46 а.е., 0.53 л.м., 1937–2009 г.

В началото на учебната 2008/2009 г. се преобразува в начално училище. Зак
рито е през 2009 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. КОЕВЦИ
Ф. 862, 1 опис, 6 а.е., 0.11 л.м., 1923–1964 г.

Основно училище до 1960 г. От 1960 до 1964 г. е начално, след което е зак
рито.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. КОЗАРЕВЕЦ
Ф. 825, 3 описа, 54 а.е., 0.61 л.м., 1895–2010 г.
Закрито е през 2010 г.
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НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ –
с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 701, 2 описа, 32 а.е., 0.25 л.м., 1921–1985 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. КОНСТАНТИН
Ф. 1421, 1 опис, 20 а.е., 0.14 л.м., 1931–1983 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. КРУШЕТО
Ф. 1455, 1 опис, 27 а.е., 0.22 л.м., 1944–1985 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. КУЦИНА
Ф. 829, 2 описа, 31 а.е., 0.23 л.м., 1944–1981 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ЛЕДЕНИК
Ф. 1472, 1 опис, 33 а.е., 0.36 л.м., 1897–1981 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ЛЕСИЧЕРИ
Ф. 834, 2 описа, 39 а.е., 0.44 л.м., 1945–2006 г.

Закрито е през 2006 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ЛОЗЕН
Ф. 833, 1 опис, 6 а.е., 0.12 л.м., 1943–1958 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 749, 4 описа, 49 а.е., 0.54 л.м., 1940–2003 г.

Начално училище до 1945 г., след което е Основно училище „Максим Райкович“. През август 1949 г. се разделя на начално училище и прогимназия. От 1965 г.
отново е основно училище. През 1982–1991 г. е ЕСПУ. От септември 1991 г. е
СОУ „Максим Райкович“.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. МАЙСКО
Ф. 1463, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1958–1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. МАСЛАРЕВО
Ф. 704, 3 описа, 35 а.е., 0.33 л.м., 1889–2008 г.
Закрито е през 2008 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. МЕРДАНЯ
Ф. 675, 3 описа, 66 а.е., 0.65 л.м., 1897–2000 г.
Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. МИЙКОВЦИ
Ф. 702, 1 опис, 8 а.е., 0.11 л.м., 1897–1965 г.

До 1951 г. е начално училище, след което се преобразува в основно училище.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР ЛУКА ЛЕФТЕРОВ“ –
с. МИХАЛЦИ
Ф. 170, 3 описа, 51 а.е., 0.47 л.м., 1889–1975 г.
Закрито е през 2008 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. МОРАВА
Ф. 674, 2 описа, 36 а.е., 0.43 л.м., 1945–1981 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. НЕДАН
Ф. 1434, 1 опис, 17 а.е., 0.18 л.м., 1942–1980 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ –
с. НИКЮП
Ф. 740, 1 опис, 9 а.е., 0.15 л.м., 1948–1968 г.
Закрито е през 1970 г.

НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. НОВА ВЪРБОВКА
Ф. 707, 1 опис, 9 а.е., 0.11 л.м., 1923–1960 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. НОВО ГРАДИЩЕ
Ф. 822, 3 описа, 22 а.е., 0.18 л.м., 1915–2000 г.
Закрито е през 2000 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ МАТЕЙ“ – с. НОВО СЕЛО
Ф. 1474, 2 описа, 39 а.е., 0.39 л.м., 1937–1997 г.

Закрито е през 1997 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ –
с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 696, 3 описа, 48 а.е., 0.31 л.м., 1921–2008 г.

Закрито е през 2008 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 1475, 1 опис, 28 а.е., 0.18 л.м., 1964–1983 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ОРЕШ
Ф. 1476, 1 опис, 20 а.е., 0.18 л.м., 1920–1982 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ОРЛОВЕЦ
Ф. 715, 2 описа, 30 а.е., 0.26 л.м., 1921–1985 г.

От 15 септ. 2010 г. е преобразувано в начално училище.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ –
с. ПАВЕЛ
Ф. 854, 3 описа, 48 а.е., 0.63 л.м., 1899–2008 г.

През 1990 г. се преименува на Основно училище „Алеко Константинов“. Зак
рито е през 2008 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 720, 5 описа, 77 а.е., 0.68 л.м., 1947–1996 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ПАСКАЛЕВЕЦ
Ф. 807, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1937–1960 г.
Закрито е през 1970 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ПАТРЕШ
Ф. 172, 3 описа, 52 а.е., 0.49 л.м., 1896–2006 г.

Закрито е през 2006 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ПИСАРЕВО
Ф. 480, 2 описа, 36 а.е., 0.33 л.м., 1936–1984 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ПЛАКОВО
Ф. 858, 2 описа, 9 а.е., 0.08 л.м., 1948–1970 г.

Закрито е през 1970 г.

НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 791, 3 описа, 53 а.е., 0.68 л.м., 1897–2001 г.

Начално училище до 1947 г., след което става прогимназия. През 1970 г. се
слива с двете начални училища в селото в Основно училище „Кирил и Методий“.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ –
с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 729, 2 описа, 23 а.е., 0.38 л.м., 1923–2006 г.
Закрито е през 2006 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПРИСОВО
Ф. 1473, 2 описа, 28 а.е., 0.37 л.м., 1897–2000 г.

Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ПЧЕЛИЩЕ
Ф. 723, 3 описа, 54 а.е., 0.49 л.м., 1944–2000 г.

Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ –
с. ПЪРВОМАЙЦИ
Ф. 1428, 2 описа, 51 а.е., 0.69 л.м., 1948–2006 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ –
с. ПЪРВОМАЙЦИ
Ф. 1429, 1 опис, 19 а.е., 0.17 л.м., 1945–1983 г.

След 1989 г. е преименувано на Основно училище „Хаджи Викентий“. Закрито е през 2008 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. РАДАНОВО
Ф. 760, 2 описа, 28 а.е., 0.20 л.м., 1923–1981 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАПИТАН РАЙЧО“ –
с. РАЙКОВЦИ
Ф. 685, 2 описа, 16 а.е., 0.20 л.м., 1930–1997 г.

Закрито е през 1997 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. РЕСЕН
Ф. 792, 2 описа, 21 а.е., 0.25 л.м., 1954–1983 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. РУСАЛЯ
Ф. 1477, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1927–1970 г.
Закрито е през 1970 г.

НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 777, 2 описа, 32 а.е., 0.32 л.м., 1935–1985 г.

През 1970 г. се слива с Начално училище „Отец Паисий“ – с. Самоводене в
Основно училище „Христо Смирненски“.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. САШЕВО
Ф. 808, 2 описа, 37 а.е., 0.34 л.м., 1922–1984 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – СВИЩОВ
Ф. 739, 4 описа, 91 а.е., 0.71 л.м., 1945–2001 г.

Смесена прогимназия до 1952 г. През учебната 1952/1953 г. се слива с единното средно училище в града. На следващата година училището се разделя на две
единни средни училища. През 1958 г. от тях се отделят началният и прогимназиалният курс и се създават две основни училища, едното от които е Първо основно
училище „Димитър Благоев“. От 1984 г. е ЕСПУ със същото име. През периода
1989–1996 г. отново е основно училище, а от март 1996 г. е СОУ.

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ФИЛИП САКЕЛАРЕВИЧ“ –
СВИЩОВ
Ф. 1213, 3 описа, 55 а.е., 0.54 л.м., 1949–1999 г.

Начално училище до 1953 г., след което е закрито и учениците са прехвърлени в другите две средни училища в града. През 1958 г. от тях се отделят началният и средният курс и се създават две основни училища. На 1 септ. 1959 г. едното
основно училище се премества в ремонтираната сграда на училище „Филип Сакеларевич“ и приема неговото име.
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ТУРСКО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – СВИЩОВ
Ф. 738, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1930–1959 г.

Закрито е през 1959 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – с. СЛОМЕР
Ф. 1467, 2 описа, 36 а.е., 0.44 л.м., 1935–2000 г.
Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. СТАМБОЛОВО
Ф. 832, 2 описа, 30 а.е., 0.22 л.м., 1897–1981 г.

Закрито е през 2008 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
СТРАЖИЦА
Ф. 801, 2 описа, 18 а.е., 0.20 л.м., 1921–1981 г.

През 1981 г. се слива с политехническата гимназия в града и Народно основно училище „Отец Паисий“ в ЕСПУ „Иван Орманов“.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
СТРАЖИЦА
Ф. 803, 2 описа, 28 а.е., 0.32 л.м., 1931–1981 г.

През периода 1965–1969 г. прекратява дейността си. През 1981 г. се слива с
политехническата гимназия в града и Народно основно училище „Кирил и Методий“ в ЕСПУ „Иван Орманов“.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. СТРАХИЛОВО
Ф. 842, 2 описа, 32 а.е., 0.45 л.м., 1943–1983 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. СТРЕЛЕЦ
Ф. 703, 1 опис, 10 а.е., 0.17 л.м., 1945–1966 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СУХИНДОЛ
Ф. 1423, 3 описа, 50 а.е., 0.55 л.м., 1968–2000 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. СУШИЦА
Ф. 733, 2 описа, 16 а.е., 0.17 л.м., 1936–1981 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ТОДЮВЦИ
Ф. 730, 3 описа, 42 а.е., 0.47 л.м., 1937–2000 г.

Закрито е през 2000 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – с. ХАДЖИДИМИТРОВО
Ф. 831, 3 описа, 30 а.е., 0.34 л.м., 1949–2007 г.

Закрито е през 2007 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ХОТНИЦА
Ф. 846, 2 описа, 19 а.е., 0.18 л.м., 1897–1971 г.

Закрито е през 1971 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ХЪНЕВЦИ
Ф. 694, 3 описа, 38 а.е., 0.38 л.м., 1939–1997 г.

Прогимназия до 1960 г., след което е основно училище. Закрито е през 1997 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – с. ЦАРЕВЕЦ
Ф. 908, 3 описа, 64 а.е., 0.49 л.м., 1945–2000 г.

Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ –
с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 669, 3 описа, 32 а.е., 0.39 л.м., 1942–2001 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ – с. ЧАКАЛИ
Ф. 1464, 2 описа, 50 а.е., 0.45 л.м., 1932–2001 г.
Закрито е през 2000 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. ЧАПАЕВО
Ф. 773, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1934–1967 г.
Закрито е през 1970 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ШИЛКОВЦИ
Ф. 405, 1 опис, 15 а.е., 0.59 л.м., 1898–1962 г.

Закрито е през 1962 г.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. ЯКОВЦИ
Ф. 743, 2 описа, 16 а.е., 0.18 л.м., 1869–1970 г.

Закрито е през 1970 г.
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ЯНТРА
Ф. 1457, 1 опис, 26 а.е., 0.18 л.м., 1923–1983 г.
Окръжни, указания и писма от МНП, областната и околийските училищни инспекции за учебно-възпитателната и трудовата дейност на училищата
(1945–1962).
Протоколи, доклади, информации от заседания на учителските съвети
(1926–2007).
Учредителен протокол и устав на Училищното настоятелство – Ф. 728
(2002); протоколи, доклади и информации за дейността на родителските комитети и училищните настоятелства (1930–1969).
Ревизионни книги от контролната дейност на директора и длъжностни
лица (1897–2006).
Сведения (списък обр. № 1) за организацията и дейността на училищата
(1983–2006).
Годишни и срочни планове, доклади и информации за учебно-възпитателната работа в основните училища (1944–2005) и началните училища в
селата Блъсковци, Пърчевци, Разпоповци, Руховци и Синджирци – Ф. 1225
(1958).
Доклади от юбилейни чествания – Ф. 698 (1980), Ф. 720 (1990), Ф. 805,
Ф. 829 (1975), Ф. 1423 (1970).
Летописни книги (1860–2008).
Училищни албуми със снимки и обяснителни бележки (1872–1998);
снимки на участници в бунта на крайцер „Надежда“ от Великотърновски окръг – Ф. 745 (1918).
Статистически отчети за: основните училища в началото на учебната
година (1944–2000) и началните училища в селата Блъсковци, Пърчевци,
Разпоповци, Руховци и Синджирци – Ф. 1225 (1957–1970); подлежащите на
задължително обучение, броя на учениците и персонала, детските градини
при училищата (1946–1980), библиотеките (1964–2003) и художествената самодейност (1964–1980).
Планове, доклади и информации за дейността на ДПО „Септемврийче“
(1944–1980); летописна книга на организацията – Ф. 792 (1968–1983).
Бюджети, отчети за изпълнението на бюджета и счетоводни отчети
(1945–1997).
Щатни разписания (1990–2005).
Протоколи, доклади, бюджети и отчети на съюзната организация на учителите (1945–1995).
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Н А Ч А Л НИ У ЧИЛИЩ А
39 фонда, 46 описа, 371 а.е., 3.93 л.м., 1895–2009 г.
Създават се в края на ХІХ и първата половина на ХХ в. Голяма част от тях
прерастват в основни, често след сливане с прогимназиите в населените места.
Началните училища дават първите общообразователни знания на учениците и
полагат основите на нравственото, физическото и естетическото възпитание
на децата.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. АСЕНОВО
Ф. 841, 2 описа, 20 а.е., 0.16 л.м., 1895–1970 г.

През 1970 г. се обединява с прогимназията в селото в основно училище „Кирил и Методий“.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. БЛАГОЕВО
Ф. 721, 2 описа, 14 а.е., 0.20 л.м., 1921–1970 г.

От 1945 г. е основно училище. През 1959–1963 и 1968–1970 г. е начално училище. Закрито е през 1970 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. БУЙНОВЦИ
Ф. 693, 1 опис, 6 а.е., 0.12 л.м., 1897–1958 г.

Съществува като Първоначално училище – с. Буйновци до 1945 г., след което се преименува на Начално училище „Васил Левски“. През 1960 г. губи самостоятелност и единствената му паралелка преминава към основното училище в
с. Хъневци.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. БУТОВО
Ф. 1447, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1919–1975 г.

През есента на 1956 г. се обединява с прогимназията в селото в Народно
основно училище „Христо Ботев“.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1229, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1959–1971 г.

Закрито е през 1971 г.
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 746, 1 опис, 4 а.е., 0.08 л.м., 1947–1960 г.
През 1972 г. се преобразува в основно училище.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 676, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1931–1964 г.

Закрито е през 1964 г.

МЮСЮЛМАНСКО УЧИЛИЩЕ „САБАХАТИН АЛИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 755, 1 опис, 4 а.е., 0.10 л.м., 1946–1959 г.

Закрито е през 1959 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ВЕЛКОВЦИ
Ф. 692, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1896–1958 г.

Закрито е през 1959 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ВОНЕЩА ВОДА
Ф. 870, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1929–1964 г.
Закрито е през 1970 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
с. ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ
Ф. 680, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1940–1958 г.

Закрито е през 1971 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ГОРСКО КАЛУГЕРОВО
Ф. 863, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1925–1966 г.
Закрито е през 1968 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „БОНЧО МАРИНОВ“ –
с. ГОРСКО КОСОВО
Ф. 859, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1945–1958 г.

Закрито е през 1960 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ –
с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 688, 1 опис, 10 а.е., 0.14 л.м., 1945–1960 г.
Закрито е през 1960 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 724, 1 опис, 5 а.е., 0.08 л.м., 1945–1958 г.

Съществува самостоятелно до 1960 г., след което се слива с прогимназията
в селото в Основно училище „Алеко Константинов“.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ДРЕНТА, м. ГОРНИ КРАЙ
Ф. 771, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1930–1958 г.

Закрито е през 1959 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ДРЕНТА, м.
ДОБРЕВЦИ
Ф. 770, 1 опис, 5 а.е., 0.03 л.м., 1921–1960 г.

Съществува от 1921 г. До 1945 г. е Начално училище „Цар Борис“, след което се преименува на Начално училище „Христо Ботев“. Закрито е през 1961 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
с. ДРЕНТА, м. ЛИПОВ РЪТ
Ф. 772, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1955–1959 г.

Съществува от 1953 г. Закрито е през 1959 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ – ЕЛЕНА
Ф. 1226, 2 описа, 34 а.е., 0.31 л.м., 1963–1981 г.
Обособява се като самостоятелно начално училище през 1963 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ИЛАКОВ РЪТ
Ф. 691, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1945–1959 г.

Закрито е през 1959 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 700, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1945–1954 г.

Закрито е през 1969 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 699, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1943–1958 г.

Закрито е през 1958 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. КРАСНО ГРАДИЩЕ
Ф. 861, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1943–1960 г.

Закрито е през 1960 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 748, 3 описа, 45 а.е., 0.40 л.м., 1944–1991 г.

През 1946 г. се преобразува в непълна гимназия. В периода 1949–1950 г. е Начално училище „Никола Козлев“, след което става основно училище. От 1965 г.
отново е начално училище.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1703, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1964–1991 г.

Съществува като прогимназия до 1965 г., когато е преобразувано в начално
училище.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. МИРОВО
Ф. 823, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1949–1958 г.
Закрито е през 1958 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. МИШЕМОРКОВ ХАН
Ф. 867, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1920–1963 г.

От 1963 г. губи самостоятелност и е паралелка към училището в с. Рай
ковци.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. НОВА ВЪРБОВКА
Ф. 706, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1945–1958 г.
Закрито е през 1958 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1737, 2 описа, 58 а.е., 0.53 л.м., 1971–2009 г.

Открито е през 1971 г. като Начално училище „Иван Николов“ чрез отделяне от Основно училище „Климент Охридски“ – Павликени. През 1992 г. се преименува на Начално училище „П. Р. Славейков“. Закрито е през 2009 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ –
с. ПАИСИЙ
Ф. 884, 1 опис, 3 а.е., 0.06 л.м., 1944–1958 г.

Закрито е през 1958 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН РИЛСКИ“ –
с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 798, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1948–1963 г.

Съществува самостоятелно от есента на 1948 г. През 1970 г. се слива с
Начално училище „Христо Ботев“ и прогимназията в селото в Основно училище
„Кирил и Методий“.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 775, 1 опис, 7 а.е., 0.06 л.м., 1940–1960 г.

Съществува самостоятелно от есента на 1949 г. През 1970 г. се слива с
Начално училище „Иван Рилски“ и прогимназията в селото в Основно училище
„Кирил и Методий“.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ПРАВДА
Ф. 726, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1945–1958 г.
Закрито е през 1958 г.

ТУРСКО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. РАДАНОВО
Ф. 761, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1945–1959 г.

През учебната 1959/1960 г. се обединява с Основно училище „Кирил и Методий“ в селото.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. РЕСЕН
Ф. 793, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1927–1963 г.
Закрито е през 1963 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. РОСИЦА
Ф. 840, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1904–1960 г.

През 1960 г. преминава като паралелка към основното училище в с. Бяла
черква.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. САМОВОДЕНЕ
Ф. 164, 2 описа, 25 а.е., 0.26 л.м., 1939–1970 г.

През 1970 г. се обединява с прогимназията в селото в Основно училище
„Христо Смирненски“.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ЧЕРВЕНА
Ф. 1721, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1986–1997 г.

Съществува от 1944 г. Открито е отново през септември 1986 г., след
14-годишно прекъсване. Закрито е през 1997 г.

НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ЯЛОВО
Ф. 1596, 1 опис, 10 а.е., 0.05 л.м., 1944–1964 г.
Окръжни, наредби и правилници на МНП и Министерство на просветата
и културата за учебно-възпитателната работа (1946–1959).
Протоколни книги, доклади, информации и решения от заседания на
учителските съвети (1923–2009).
Протоколи от заседания, планове, доклади и информации за дейността
на родителските комитети и училищните настоятелства (1945–1971, 1980–
1988).
Ревизионни книги от проверки на длъжностни лица и директори – Ф. 692
(1896–1952), Ф. 771 (1930–1958), Ф. 870 (1929–1964), Ф. 1737 (1984–2009).
Годишни и срочни планове, отчети, доклади и информации за учебновъзпитателната работа (1944–2008).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училищата – Ф. 1703 (1982–1989), Ф. 1721 (1993–1996), Ф. 1737 (1972–2008).
Летописни книги – Ф. 693 (1897–1958), Ф. 770 (1921–1959), Ф. 841
(1937–1970), Ф. 863 (1926–1966), Ф. 867 (1920–1962), Ф. 1226 (1942–1968),
Ф. 1447 (1919–1960), Ф. 1721 (1986–1987), Ф. 1737 (1971–1999).
Училищни албуми със снимки (1895–1970).
Статистически отчети и сведения за броя, движението и успеха на учениците (1944–1995).
Бюджети и бюджетни сметки, отчети за изпълнение на бюджета, счетоводни отчети (1945–1971), Ф. 1737 (1992–1995).
Щатни разписания – Ф. 1721 (1994–1997).
Актове за общинска собственост на имот и скица – Ф. 1737 (1994, 2002);
справка за притежавана от училището земя – Ф. 1721 (1994).
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Годишни и срочни планове, отчети и информации на ДПО „Септемврийче“ (1945–1971).
Протоколи от заседания и събрания, планове и отчети за дейността на
съюзната организация на учителите (1951–1958).
Ц Е Л О Д Н Е ВНИ Д Е Т С КИ ГРА Д ИНИ
3 фонда, 4 описа, 77 а.е., 0.61 л.м., 1951–2004 г.
Основната им дейност е отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3
до 7 години.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРИЯ ГАБРОВСКА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1424, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1972–1985 г.
Създадена е през 1972 г.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
„ПЪРВИ ЮНИ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1425, 2 описа, 21 а.е., 0.17 л.м., 1970–2004 г.

Създадена е през 1963 г.

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1438, 1 опис, 45 а.е., 0.34 л.м., 1951–1982 г.
Създадена е през 1951 г.

Протоколи от: заседания на Учителския съвет – Ф. 1424 (1976–1978),
Ф. 1425 (1971–2004); педагогически съвещания (1957–1979); групови срещи – Ф. 1438 (1958–1982).
Протоколи и отчети за дейността на родителските комитети (1966–1990).
Планове, доклади и информации за учебно-възпитателната работа –
Ф. 1424 (1972–1978), Ф. 1425 (1969–1987, 1990), Ф. 1438 (1958–1981).
Доклади от научно-практически конференции – Ф. 1424 (1975–1976).
Информации за подготовка на шестгодишни деца за първи клас – Ф. 1425
(1979–1982) и за участие в републикански прегледи – Ф. 1438 (1966, 1971).
Статистически отчети за детската градина – Ф. 1424 (1976–1978), Ф. 1425
(1980–1991), Ф. 1438 (1968–1979).
Бюджетни сметки – Ф. 1438 (1966–1980).
Албуми и снимки от проведени мероприятия (1951–1980); снимки от
тържества – Ф. 1424 (1972–1976); филм и магнетофонен запис, посветени на
25 г. от създаване на детската градина – Ф. 1438 (1976).
594

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Планове, протоколи и доклади за дейността на съюзната организация на
учителите – Ф. 1424 (1973–1978), Ф. 1438 (1963–1979).
Х. 4. ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА, ИНТЕРНАТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1778, 1 опис, 17 а.е., 0.13 л.м., 1994–2005 г.
Открито е през 1994 г. за учебно-възпитателна дейност с деца с умствени и
физически увреждания от І до VІІІ клас.

Заповед на Министерство на науката и образованието за откриване на
училището и решение на ОбС – Велико Търново за именуването му (1994,
1995).
Правилници за вътрешния ред (1994–2000).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1994–2004) и Училищното настоятелство (1999–2003).
Диплянки и брошура от честване на патронния празник (1998) и от участие в европейски проекти (2002–2005).
Годишни комплексни планове (1994–1999); доклад-анализи и информации за учебно-възпитателната работа (1997–2000).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1994–2000).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им, счетоводни отчети
(1995–2000).
Щатни разписания (1995–2000).
ТРУДОВО-ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ –
с. ГАБРОВЦИ
Ф. 1781, 1 опис, 41 а.е., 0.37 л.м., 1965–2006 г.
Съществува през периода 1965–2006 г. с предмет на дейност: обучение на
деца с олигофрения от I до VIII клас и провеждане на лечебно-оздравителна и
физкултурна дейност с тях.

Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1967–1974, 1979–
1985).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1968–1969, 1976–1984, 1988–1989, 1991, 1994).
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Годишни комплексни планове (1966, 1970, 1977–1987), доклади и информации (1967, 1970–1971, 1979, 1982–1985) за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за: училищата в началото (1965–1970, 1978–1982,
1985–1990, 1993, 1995–1996) и края (1966–1967, 1969–1971) на учебната година; подлежащите на задължително обучение в началото на учебната година
(1965–1970).
Годишни счетоводни отчети (1965–1974, 1990–2002); баланс (2006).
Щатни разписания (1965–1967, 1970, 1981–1982, 1984, 1988–2001).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1966–1976)
и заседания на профкомитета (1970–1973).
Албум със снимки и бележки от туристически походи (1969–1970).
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ –
ИНТЕРНАТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. МИНДЯ
Ф. 1783, 1 опис, 38 а.е., 0.44 л.м., 1961–2006 г.
Съществува през периода 1959–2006 г. с предмет на дейност: социализация
на децата чрез корекционно-компенсаторна работа в учебно-възпитателен план.

Протоколни книги от общи събрания (1994–2006) и заседания на Учителския съвет (1988–2006).
Паспорти на училището (1995–2001).
Ревизионни книги и протоколи от проверки на директора и длъжностни
лица (1967–2006).
Летописни книги (1961–1971, 1986–2004).
Албуми със снимки и биографични сведения за учителите и персонала
(б.д.).
Книги и протоколи за дарения (1997–2006).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на училището (1996–2005).
Годишни планове за организационната и учебно-възпитателната работа
и анализи за дейността на училището (1998–2006).
Специализирани учебни планове на логопедичния кабинет (1999–2004),
комисията за борба с противообществените прояви (1999–2005), за обучение
на деца с умствена изостаналост (2003–2005).
Проект за интеграция на деца със специални образователни и възпитателни потребности и схема за социализация и интеграция (2002).
Годишни бюджети и проектобюджети (1998–2000, 2002–2005); годишни
баланси и отчети за касовото изпълнение на бюджета (1999–2006).
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Щатни разписания (1996, 1998–2005).
Колективни трудови договори (1997, 2002, 2004, 2006).
ДОМ ЗА ДЕЦА НА ЖП РАБОТНИЦИ
„ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1345, 3 описа, 109 а.е., 0.78 л.м., 1947–1996 г.
През 1944 г. съществуващият Железничарски пансион е преименуван на ЖП
пансион „Цанко Церковски“. В него се осигуряват условия за учебна самоподготовка, възпитание и отдих на деца, предимно на жп работници. През периода
1950–1960 г. е Смесен жп пансион, след което е преименуван на Дом за деца на
жп работници „Харалампи Стоянов“. От 1990 г. е само Дом за деца на жп работници.

Статут за регламентиране дейността на дома (1995).
Правилници за: устройството (1987), управлението (1991), служебната
заетост на персонала (1990).
Протоколни книги на Възпитателния (1947–1980) и Пансионерския
(1951–1954) съвет.
Планове (1985–1988) и отчет (1982) за дейността на настоятелството на
дома.
Годишни планове (1959, 1962, 1970, 1972–1975, 1982, 1985–1995), годишни и срочни доклади и информации (1962–1975, 1982–1990, 1995–1996)
за учебно-възпитателната работа.
Доклад „Четиридесет години Дом за деца на жп работници“ (1965); материали за честване патронния празник на дома (1982–1985).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1971–1974, 1979–
1981, 1984–1985), временна нетрудоспособност (1965–1974), общинския жилищен фонд (1952–1964).
Еднократни статистически отчети за: учебно-възпитателните заведения,
общежития и пансиони (1971–1973), броя на специалистите по образование
(1960–1974), разпределението на персонала по длъжности (1960–1975).
Финансово-производствени планове (1951–1990); годишни счетоводни
отчети (1948–1995).
Щатни разписания (1952–1995).
Протоколи и доклади от проверки на ревизионната комисия при профорганизацията (1961–1982).
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ДОМ ЗА ДЕВОЙКИ „ДИМКА ДИМИТРОВА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1420, 4 описа, 45 а.е., 0.40 л.м., 1950–1999 г.
Открит е на 10 септ. 1950 г. за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, след закриване на дом „Баба Тонка“ – София. До 31 март
1951 г. е Общежитие за сираци-средношколци, след което е преименуван на Дом
за девойки „Димка Димитрова“. През май 1992 г. е преименуван на Дом за средношколки „Пеню и Мария Велкови“.

Правилници за вътрешния ред (1980, 1986–1990, 1992–1994).
Протоколи от заседания на Възпитателния съвет (1950–1999).
Протоколи, планове, информации и доклади за работата на Училищното
настоятелство (1981–1982) и Домсъвета (1981–1985).
Сведения (списъци обр. № 1) за организацията и дейността на дома
(1976–1978, 1980–1994).
Годишни планове (1969–1977, 1982–1989, 1993–1995) и информации
(1968–1986) за учебно-възпитателната работа.
Годишни статистически отчети за дейността на домовете за деца и юноши (1980–1984, 1994–1995).
Планове и материали от национално съвещание на домовете за деца и
трудово-възпитателните училища във Велико Търново (1986).
Годишни бюджети (1970–1978, 1993–1995) и счетоводни отчети (1994–
1995).
Щатни разписания (1977, 1992–1995).
Планове, протоколи и отчети на съюзната организация на учителите при
дома (1973–1989).
Х. 5. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ
КОМПЛЕКСЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР КЪМ „НАРМАГ“ ЕООД –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1634, 1 опис, 29 а.е., 0.09 л.м., 1974–1995 г.
Създаден е през 1974 г. като ПУЦ към СД „Търговия“ – Велико Търново за
повишаване квалификацията на изпълнителските кадри от търговията и общественото хранене във Великотърновски регион. През 1988 г. преминава към
СП „Нармаг“. От 1 септ. 1989 г. е преобразуван в Комплексен учебен център за
професионална подготовка и преквалификация на работници от всички области
и нива. През 1995 г. е закрит.

598

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Правилник на Комитета по труда и работната заплата при МС за устройс
твото, функциите и задачите на професионално-учебните центрове (1974).
Решение и заповед на ОбС – Велико Търново за закриване на Центъра
(1995).
Статут на Комплексния учебен център (1989).
Годишни отчетни доклади (1986–1987); анализ и доклад за дейността и
финансовото състояние (1993, 1994).
Годишни планове (1987–1991) и отчет-справки (1986–1987, 1989–1991)
за дейността.
Годишни счетоводни отчети (1988–1994).
Щатни разписания (1988–1993).
ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРИ ОКРЪЖЕН
КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1468, 3 описа, 86 а.е., 0.47 л.м., 1975–1993 г.
Съществува от 1 ян. 1976 г. с предмет на дейност: подготовка и повишаване квалификацията на изпълнителските кадри в кооперативната система на
територията на Великотърновски и Габровски окръзи. Закрит е през юни 1993 г.

Предложение от председателя на ОКС – Велико Търново за изграждане
на ПУЦ (1975).
Протокол от заседание на ИК на ЦКС за закриване на Центъра и преминаването му към учебен център на ЦКС – с. Вонеща вода (1993).
Протоколи от заседания на Съвета за квалификация и образование
(1976–1980, 1983–1986).
Годишни комплексни планове, отчети и доклади за дейността (1976–
1980, 1982–1993).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1981–1985), броя на специалистите по образование и разпределението на персонала по дейности
(1976–1980).
Годишни счетоводни отчети (1981–1993).
Щатни разписания (1976–1993).
„СТАРТ – УЦ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1670, 1 опис, 15 а.е., 0.08 л.м., 1972–1998 г.
Създаден е към ДАП – Велико Търново през 1972 г. за подготовка и професионална квалификация на кадри по транспорта. През периода 1989–1990 г. е ПУЦ
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към ДФ „Царевец“. От юни 1991 г. се преобразува в ДФ „Старт – УЦ“. През
януари 1998 г. се влива в „Старт – 97“ ООД – Велико Търново.

Съдебни решения за регистриране на ДФ „Старт“ и преобразуването ѝ в
ЕООД и ООД (1991–1998).
Анализ на правното състояние на имуществото на Дружеството (1997).
Годишни баланси (1972–1986); финансово-счетоводни отчети (1987–
1998).
Разделителни протоколи между правоприемниците на ДФ „Царевец“ –
Велико Търново (1991) и между центъра и „Пътнически превози“ ЕООД –
Велико Търново (1995).
Щатни разписания (1977, 1979, 1986–1988).
РЕГИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1800, 1 опис, 19 а.е., 0.16 л.м., 2000–2010 г.
Създаден е със Заповед № РД-14-11 от 11 февр. 2000 г. на министъра на образованието и науката с предмет на дейност: квалификационни курсове на учители
с цел повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес и подобряване на училищната среда. През 2004 г. се преобразува в Регионален център към Национален център за педагогическа подкрепа и консултиране. Закрит е през 2010 г.

Заповеди на министъра на образованието и науката за безвъзмездно
ползване на имот, преобразуването и закриването на Центъра (2003–2009).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (2005).
Планове и отчети за квалификационната дейност (2005–2010).
Програми за квалификационни курсове (2003, 2005–2009); обучителни
модули (2005–2008); проект „Модернизация на образованието“ (2003).
Бюджети (2002–2004) и отчети за изпълнението им (2001–2009); годишни финансови отчети (2002–2009).
ДОМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
УЧИТЕЛИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1799, 1 опис, 16 а.е., 0.08 л.м., 1990–2005 г.
През 1984–1990 г. съществува като Дом на учителя и е ведомствено подчинен на Община Горна Оряховица. Съгласно решение на МС от 1990 г. е на пряко
подчинение и финансиране от Министерство на науката и висшето образование и се преобразува в Дом за професионално-творческо развитие на учители.
Предметът му на дейност е професионална квалификация и информационно-педагогическо обслужване на учители от общините в Горна Оряховица, Лясковец,
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Златарица, Стражица и Павликени. От 1 апр. 2005 г. преминава към Регионален
педагогически център – Велико Търново.

Правилник за вътрешния ред (1998).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1990–1991).
Летописна книга (1990–2004).
Планове (1990–2004) и отчети (1999–2005) за дейността.
Доклад и сборник от научно-практическа конференция (1996).
Сведение (списък обр. № 2) за организацията и дейността (2002).
Приемо-предавателен протокол за активи и пасиви между Община Горна Оряховица и Министерство на науката и висшето образование (1990).
Бюджети (1994–1996, 1998–2004) и отчети за изпълнението им (2001–
2005).
Щатни разписания (1994–2000, 2003–2004).
Х. 6. НАУЧНИ ИНСТИТУТИ
ИНСТИТУТ ПО КЕРАМИЧНО И
ПЪТНО МАШИНОСТРОЕНЕ – ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1410, 4 описа, 218 а.е., 1.62 л.м., 1967–2002 г.
На основание Разпореждане № 6 от 9 ян. 1967 г. на МС се обособява База за
техническо развитие „Стройпътмаш“. С ПМС № 45 от 1974 г. се преобразува в
База за внедряване на машини и съоръжения за керамични изделия и транспортни
машини. През 1982 г. прераства в Институт по керамично и пътно машиностроене с предмет на дейност: научноизследователска, проекто-конструкторска,
опитно-производствена, изпитателна и експериментална дейност в областта
на керамичното и пътностроително машиностроене. От 1992 г. е ЕООД, приватизирано в края на 1998 г.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация, пререгистрация и удостоверение за актуално състояние (1992–2001).
Структурни схеми на управление на базата (1972) и Института (1984).
Протоколи от заседания на СС (1977–1985, 1988, 1990, 1992) и Техническия съвет (1972–1992).
Анализ на общото състояние на Дружеството (1994); договори за продажба на дялове от Института (1998–2002).
Юбилеен сборник (1988); справки за лица, наградени с ордени и медали
(1967–1981).
Годишни доклади (1967–1968, 1983–1985), справки и сведения за дейността (1977–1980).
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Годишни планове, програми и задачи за внедряване на научно-техничес
ките постижения в производството (1967–1979, 1981–1985).
Научно-техническа програма за придобиване на лицензии и правилник
за усвояването им (1981).
Годишни отчети за изпълнение на плана за научноизследователска работа (1968–1978, 1981–1985) и за съвместни разработки с машиностроителни заводи (1983–1984); информации за инженерно-внедрителската дейност
(1977–1981) и научно-техническото сътрудничество (1982–1986).
Конструктивна документация на строителни и пътно-строителни машини (1967, 1969, 1972, 1976) и инструментална екипировка към тях (1968).
Протоколи от съвещания и симпозиуми със специалисти от Полша,
СССР, Чехословакия и Югославия (1981–1985).
Годишни статистически отчети (1978–1990).
Годишни финансови планове (1972–1980, 1988, 1990) и счетоводни отчети (1972–1980, 1983–1995, 1997–2000).
Разделителни протоколи с ДФ „Строителна и пътна техника“ – Велико
Търново и поделенията ѝ (1990–1991).
Щатни разписания (1969–1978, 1981, 1986, 1989, 1996).
Протоколи и планове на профкомитета (1981–1984); отчетни доклади на
профорганизацията (1971–1978).
Колективни трудови договори (1967–1984).
ИНСТИТУТ ПО ЗАХАРОДОБИВ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1399, 4 описа, 123 а.е., 0.77 л.м., 1974–2001 г.
Създаден е с ПМС № 45 от 3 юни 1974 г. със задача: научноизследователска, проектантска и внедрителска дейност в предприятията на хранителната
и химическата промишленост. С Решение № 6 от 1986 г. на МС променя наименованието си на Институт по захародобив и биопроизводства. От април 1994 г.
е с наименование Институт по захародобив и биопроизводства – Захароимпекс
сервиз – клон Горна Оряховица. Със Заповед № РД-18-44 от 30 май 1996 г. на
министъра на търговията се преобразува в ЕООД. През 1999 г. Дружеството
прекратява дейността си и е обявено в ликвидация.

Заповеди на министъра на икономиката за продажба на активи, назначаване на ликвидатор и удължаване на ликвидацията (1999–2000).
Анализ на правното състояние на имуществото (2000).
Информационен меморандум за продажба на материални активи и сграда; скици на недвижим имот и нотариален акт (2000–2001).
Протоколи от заседания на Научно-техническия съвет (1981–1999) и редакционната колегия (1984–1996).
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Годишни планове и отчети за научноизследователската и внедрителската дейност (1975–1999).
Отчети за рационализаторската дейност (1974–1980) и по научни задачи
(1988–1990, 1992–1997); публикувани научни статии (1985–1992).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1981–1990) и социалното развитие на трудовите колективи (1982–1988).
Годишни финансови планове (1975–1990) и счетоводни отчети (1975–
2001); одитен доклад (1999–2001).
Щатни разписания (1974–1999).
Работни планове, програми и отчети по международното научно-техническо сътрудничество (1981–1992).
Протоколи от събрания на профорганизацията (1985–1986) и заседания
на профкомитета (1974–1990); доклади, информации и бюджети на профорганизацията (1974–1989).
Колективни трудови договори (1974–1980, 1986–1996).
ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 919, 5 описа, 208 а.е., 1.37 л.м., 1950–2002 г.
Открит е през 1932 г. като Районен ветеринарно-бактериологичен институт с предмет на дейност: диагностициране, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитните заболявания по домашните животни и провеждане на
контрол на продукти от животински произход на територията на Великотърновски, Шуменски и Варненски окръзи. Извършва научноизследователска дейност
за нуждите на практиката и консултативна дейност с обществените стопанства и ветеринарните лекари. През периода 1965–1975 г. обслужва Великотърновски, Габровски и част от Търговищки окръзи. През 1976 г. е преименуван на
Районен ветеринарномедицински институт.

Протоколни книги от заседания на СС (1976–1983, 1987–1992) и Дирек
ционния съвет (1969–1970, 1983–1994).
Годишни отчетни доклади за дейността на Института и районните станции (1975–1978, 1980–1990, 1995, 1997).
Юбилейни сборници (1982, 2002).
Протоколни книги от заседания на Научния съвет (1950–1956, 1975–
1981, 1987–1992) и Научния колегиум (1957–1961); отчети, доклади и информации за научноизследователската дейност (1947–1962, 1965–1972);
сборници с научни трудове (1982, 1990).
Годишни статистически отчети за: научноизследователската дейност
(1967–1968), състава на научните работници (1976–1979, 1983–1986, 1989),
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изобретенията и рационализациите (1977–1979, 1983–1985), трудовите злополуки (1970, 1972–1989, 1992–2000), персонала и ФРЗ (1981–1990).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите (1977–1980,
1983–1986) и разпределението на персонала (1977–1980, 1983–1986, 1989).
Бюджетни сметки (1950–1964); встъпителен баланс (1954); годишни
счетоводни отчети (1954–1997).
Щатни разписания (1950–1964, 1977–1985, 1988, 1991–1996).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1973–1979,
1983, 1986–1988) и заседания на профкомитета (1975–1980).
Колективни трудови договори (1977–1984, 1986).
КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ
ПО ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 928, 9 описа, 267 а.е., 2.16 л.м., 1948–1999 г.
През 1925 г. се създава Държавно земеделско опитно поле – Павликени, което от 1941 г. прераства в Държавна земеделска опитна станция. През 1947 г. се
създава и Хидромелиоративна опитна станция. От 1 ян. 1951 г. двете станции
се сливат в една под името Земеделска хидромелиоративна опитна станция. С
ПМС № 149 от 1962 г. станцията става Комплексна опитна станция по поливно
земеделие. През 1974 г. се преименува на Опитна станция по поливно земеделие и
зърнени култури, а от 1975 г. е Опитна станция по соята. Основните ѝ задачи са:
агротехника, сортоподдържане, борба с болестите и вредителите; научноизследователска дейност по маслодайни култури и селекция на пшеница. През 1962 г.
те са допълнени с изучаване и внедряване постиженията на науката и производството на елитни и суперелитни семена. От 1 юли 1978 г. Станцията прераства
в Институт по соята.

Заповеди на Министерство на земеделието за райониране на селскостопанските култури и животни (1954).
Протоколни книги и протоколи от: годишни събрания на колектива
(1988–1989); заседания на СС (1970–1981, 1987, 1989), Дирекционния съвет
(1964–1981, 1992–1996) и Научния съвет (1992–1996).
Планове за производствената и научноизследователската дейност (1948–
1970). Доклади за: райониране на селскостопанските животни (1952–1954),
растениевъдството (1974); производствената (1963–1975) и стопанската
(1981–1985) дейност, дейността на експерименталната база (1963–1975).
Доклади на научните сътрудници (1953–1956); годишни отчети за научноизследователската дейност (1952–1970, 1978), селскостопанската просвета (1964–1967), по научни задачи (1986–1991), за резултатите от растениевъдната и животновъдната дейност (1986–1990).
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Рационализаторски предложения (1988); инженерни проекти за промишлено производство на соя и царевица (1987).
Годишни статистически отчети за: научноизследователската дейност и
труда на научните работници (1972–1975, 1978–1985, 1992–1995), разработените и внедрени теми (1978) и икономическата им ефективност (1976–
1978), посевните площи (1973–1975, 1978–1979), горивно-енергийния баланс (1986–1989), водопотреблението (1992–1999), трудовите злополуки
(1986, 1990).
Еднократни статистически отчети за броя на специалистите по образование (1971–1973, 1975–1978, 1980–1985) и разпределението на персонала
(1981–1985).
Баланси за площите, земята (1981–1985) и състоянието на площите
(1982–1985).
Годишни финансови планове (1961–1985, 1989), бюджети (1954–1980) и
счетоводни отчети (1954–1995).
Разделителни протоколи между Института и Земеделска кооперация –
с. Стамболово (1992).
Щатни разписания (1953–1954, 1961–1967, 1970–1975, 1978–1985,
1988–1995).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1971–1974, 1976–1980).
Колективни трудови договори (1971–1974).
ОПИТНА СТАНЦИЯ ЗА БЪРЗОРАСТЯЩИ ГОРСКОДЪРВЕСНИ
ВИДОВЕ – СВИЩОВ
Ф. 1405, 5 описа, 87 а.е., 0.63 л.м., 1960–2001 г.
Създадена е през март 1959 г. на основание Заповед № І-2650 от 31 септ.
1958 г. на министъра на земеделието и горите като Научноизследователска база
по тополи. От 1961 г. е Опитна база по тополи, а от януари 1963 г. – Опитна
станция по бързорастящи горскодървесни видове. Извършва научноизследователска и приложна дейност в областта на горското и в частност на тополовото
стопанство.

Протоколи и материали от заседания на Дирекционния (1974–1977) и
Научния (1985–1987, 1991–2000) съвет.
Годишни планове за научноизследователската дейност (1960–1975,
1979–1985) и международното сътрудничество (1976–1982).
Отчети за научноизследователската и внедрителската дейност (1976–
2000) и по научни задачи (1986, 1990).
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Протоколи от срещи (1986, 1989, 1992), доклади (1991–1992, 1999) и
кореспонденция (1993, 1996–1997) за международното сътрудничество.
Бюджети (1973–1975) и счетоводни отчети (1966–1977, 1983–2000); ревизионен акт от финансова ревизия (1998–2001).
Щатни разписания (1973–1975).
Протоколи от отчетно-изборни и общи събрания на профорганизацията
(1976–1989, 1991), заседания на профкомитета (1976–1978, 1985–1991); годишни отчетни доклади на профорганизацията и синдикалния комитет (1963–
1965, 1967–1978, 1982–1990); годишни бюджети и отчети на профорганизацията (1976–1981, 1984–1989).
Колективен трудов договор (1993).
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ ПРИ БАН –
ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1416, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1976–1981 г.
Създаден през 1974 г. с Разпореждане № 262 от 27 дек. 1973 г. на Бюрото на
МС с предмет на дейност: откриване и проучване на историко-археологическите и архитектурните паметници във Великотърновски регион и теоретически
разработки по колективни, комплексни и индивидуални планови задачи от координационната програма на БАН и Общонародния комитет за развитие на Велико
Търново.

Структура на филиала (1981).
Програми за археологически проучвания във Велико Търново и хода на
консервационните и възстановителните работи по обектите от Средновековието (1976–1980).
Отчети за резултати от археологическите разкопки във Велико Търново
и околностите му и предстоящи задачи (1977–1981).
Задачи, насоки и информация за работата на Института във връзка с
честване 1300 г. от създаването на българската държава (1979–1981).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1230, 6 описа, 140 а.е., 2.21 л.м., 1949–1998 г.
През есента на 1949 г. се изгражда Общоградско дружество на НТД във
Велико Търново. На проведената през февруари 1953 г. конференция се учредява
Окръжна организация на НТС. В окръга се изграждат НТД. През 1965 г. се сформират отраслови окръжни ръководства на НТС и Окръжната организация се
нарича ОС на НТС. Задачата му е да ръководи и подпомага дейността на НТД,
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общинските съвети на НТС и отрасловите съюзни ръководства във Великотърновски регион. През 1988 г. се преструктурира в Дом на науката и техниката.
От юли 1993 г. е Териториална организация на НТС.

Типов устав на НТС (1949).
Съдебни решения за регистрация на Териториална организация на
НТС – Велико Търново и промени в състава на УС и КС (1993–1998).
Протоколи и материали от: пленуми на ОС на НТС (1981–1987), отчетно-изборни събрания (1989–1994), окръжни отчетно-изборни конференции (1974, 1977, 1980, 1982–1987), заседания на Бюрото (1973–1987) и УС
(1988–1995), конференции на НТД (1967–1972).
Отчетни доклади за дейността на Окръжната организация на НТС – Велико Търново (1954–1955), Съюза и околийското ръководство на НТД – Горна Оряховица (1953–1958).
Протоколи и доклади за работата на ОС на НТС (1971–1972), окръжните
ръководства на отрасловите НТС (1965–1972), Градските съвети на НТС –
Горна Оряховица и Павликени (1969–1972), НТД във Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Лясковец, Сухиндол (1964–1969).
Протоколи и материали от годишни отчетно-изборни събрания (1981–
1986) и годишни планове и отчети за дейността (1979–1987) на НТД във Велико Търново и окръга.
Статистически отчети за образователната и възрастовата структура на
персонала (1990–1991) и разпределението на персонала по категории (1990).
Проектна и проектосметна документация за: телефонни мрежи във Велико Търново, Стражица и разширяване на мост в Килифарево (1969–1973).
Икономически разработки за: МЗ „Червена звезда“ – Дебелец, Захарен комбинат – Горна Оряховица и търговската мрежа във Велико Търново
(1970–1972).
Годишни бюджети (1973–1995) и отчети за изпълнение на бюджета
(1973–1980, 1986–1992, 1995).
Щатни разписания (1973–1986, 1989–1992, 1994–1995).
Протоколи от отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1981–
1986).
Колективни трудови договори (1991–1994).
СПИС Ъ К Н А Н Е А НОТ ИРА НИ Т Е Ф ОНД ОВ Е
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 214, 1 опис, 31 а.е., 0.58 л.м., 1945–1949 г.
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ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 147, 1 опис, 9 а.е., 0.17 л.м., 1944–1947 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 115, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1944–1948 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 251, 1 опис, 9 а.е., 0.17 л.м., 1945–1948 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. КАРАИСЕН
Ф. 116, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1944–1948 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 263, 1 опис, 21 а.е., 0.35 л.м., 1945–1950 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. КИЛИФАРЕВО
Ф. 274, 1 опис, 13 а.е., 0.33 л.м., 1945–1950 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 264, 1 опис, 13 а.е., 0.24 л.м., 1944–1949 г.
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. РЕСЕН
Ф. 275, 1 опис, 12 а.е., 0.17 л.м., 1944–1948 г.
ДЪРЖАВНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – с. БЕБРОВО
Ф. 201, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1944–1948 г.
ПРАКТИЧЕСКО ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ „ГАНКА
РАШЕВА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 19, 1 опис, 79 а.е., 0.80 л.м., 1944–1953 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 352, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1941–1951 г.
ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТРУДОВИ РЕЗЕРВИ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 354, 1 опис, 57 а.е., 0.72 л.м., 1948–1953 г.
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ДЕВИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 350, 1 опис, 51 а.е., 0.51 л.м., 1944–1955 г.
ПРАКТИЧЕСКО ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 351, 1 опис, 31 а.е., 0.43 л.м., 1949–1956 г.
ПРОФЕСИОНАЛНО ДЕВИЧЕСКО ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ
ПО ОБЛЕКЛО И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – ЕЛЕНА
Ф. 317, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1949–1953 г.
ПРАКТИЧЕСКО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – с. ЗЛАТАРИЦА
Ф. 204, 1 опис, 24 а.е., 0.21 л.м., 1929–1955 г.
ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ –
с. КЕСАРЕВО
Ф. 349, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1948–1951 г.
ПРАКТИЧЕСКО СЕЛСКОСТОПАНСКО УЧИЛИЩЕ „БОРУШ“ –
ГАРА КРУШЕТО
Ф. 717, 1 опис, 9 а.е., 0.30 л.м., 1944–1967 г.
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО
УЧИЛИЩЕ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 915, 1 опис, 7 а.е., 0.40 л.м., 1944–1966 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 353, 1 опис, 43 а.е., 0.69 л.м., 1944–1953 г.
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ХІ. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
ХІ. 1. КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1393, 3 описа, 1620 а.е., 4.64 л.м., 1954–1987 г.
Създаден е през 1966 г. като ОСИК, който организира и ръководи културната и художествено-творческата дейност във Велико Търново и окръга. През
1975 г. е преименуван на ОС за култура. От 1986 г. се преобразува в ОС за духовно
развитие към ОНС – Велико Търново. С ПМС № 50 от 1987 г., считано от 1 ян.
1988 г., преустановява дейността си.

Временен устройствен правилник (1977) и правилник за вътрешния ред
(1979).
Структури на управление на териториален комплекс „Култура“ (1977,
1980) и обяснителна записка за ръководните принципи и дейността на комплекса (1977).
Решение на ОНС – Велико Търново за създаване на мероприятие „Народни художествени занаяти“ към ОИМ, статут и правилник за вътрешния
ред (1978–1983).
Протоколи и материали от: пленуми (1968–1980, 1985–1987); отчетноизборни конференции на Окръжния и общинските съвети за култура (1970–
1980); заседания на Бюрото (1973–1986) и Окръжната комисия за поселищни
проучвания (1984–1985).
Предложения на партийното и държавното ръководство на Великотърновски окръг до ЦК на БКП за развитието на Велико Търново като историчес
ки, културен и туристически център (1974–1978) и за присъждане на почетни
звания и награждаване с ордени, значки, грамоти и дипломи (1969–1980).
Програми за развитие на Велико Търново (1966) и Великотърновски окръг (1971–1980).
Планове, доклади, информации и справки за дейността на Съвета (1972–
1987).
Програми, сценарии, информации и отчети за: честване на бележити годишнини, организиране на национални прегледи, международни симпозиуми
и културни програми (1966–1986).
Научни разработки по история, археология и етнография (1981–1986).
Планове, информации и отчети за международната културна дейност и
сътрудничеството с побратимените градове и области (1979–1987).
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Списъци на паметници на културата във Великотърновски окръг, предложения и решения за реставриране и изграждане на нови (1966–1987).
Информационни карти с фотоприложения, справки и негативи на архитектурно-скулптурни паметници и паметни плочи във Велико Търново, Горна Оряховица, Дебелец, Елена, Златарица, Килифарево, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Сухиндол, околностите им и в 129 села на
Великотърновски окръг (1977).
Снимки от културния живот на окръга (1954–1980) и народния бит
(1980–1981); изгледи от Велико Търново (1979–1980).
Бюджети, баланси и счетоводни отчети (1966–1970, 1981–1985).
Щатни разписания (1967–1986); годишни статистически отчети за броя
на специалистите по образование и разпределението на персонала (1966–
1978).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА КУЛТУРА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1459, 1 опис, 12 а.е., 0.20 л.м., 1968–1980 г.
Създаден е през 1968 г. като ГСИК със задача да организира и ръководи културната дейност на територията на общината. През 1979 г. се преобразува в
ОбС за култура. Прекратява дейността си през 1987 г.

Протокол от учредителна конференция на ОбС за култура с материалите
към него (1979).
Протоколи и материали от пленуми (1971–1980), заседания на Бюрото
(1969–1980) и отчетно-изборни конференции (1970–1977).
Отчетен доклад за дейността на Съвета (1977–1979).
ОКРЪЖЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1150, 4 описа, 223 а.е., 1.83 л.м., 1952–1997 г.
Създаден е през април 1952 г., съгласно Указ № 515 от 10 окт. 1951 г. на Президиума на НС и ПМС № 344 от 1952 г., като орган за управление на Държавния
архивен фонд на територията на Велико Търново и Великотърновски окръг. От
1978 г. е Дирекция „Окръжен държавен архив“, а от юни 1988 г. – Дирекция „Държавен архив“ към ОбНС – Велико Търново. С ПМС № 268 от 1992 г. преминава
на пряко подчинение на ГУА при МС. Съгласно Устройствения правилник на ГУА
при МС от 2000 г. се преобразува в Териториална дирекция „Държавен архив“ –
Велико Търново. През 2007 г. се приема Закон за националния архивен фонд и се
създава ДА „Архиви“, а Архивът се преименува на Териториален държавен архив.
С приемане на новия устройствен правилник на Агенцията от април 2010 г. е
отдел „Териториален архив“ – Велико Търново към Регионална дирекция „Архиви“ – Велико Търново.
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ПМС за преминаване на Държавен архив – Велико Търново на подчинение на ГУА при МС и разделителен протокол на Архива с Община Велико
Търново (1992–1993).
Наредби, указания, инструкции и писма от ГУА при МС по дейността на
Архива (1952–1977, 1993–1994).
Правилници за устройството и дейността (1975, 1997).
Протоколна книга от заседания на Дирекционния съвет (1982–1992).
Протоколи от заседания на ЕПК (1952–1997) и Оценителната комисия
(1973–1990).
Констативни протоколи и доклади от проверки на контролни органи на
ГУА по дейността на Архива (1955–1959, 1983, 1996).
Прогноза и дългосрочна програма за дейността на Архива (1980–1994).
Перспективни планове за: комплектуването (1978–1990), каталогизацията (1979–1980), работата на лабораторията за реставрация (1978–1981),
микрофилмирането и създаването на застрахователен фонд (1978–1982).
Годишни планове и отчети с приложенията към тях за цялостната дейност на Архива (1952–1997).
Списъци: за подборно комплектуване (1979, 1985), на липсващите фондове и архивни единици, фондовете от „К“ епоха и фондовете със специален
режим на използване (1986), на заведените на отчет документални дарения
(1986), на документите за част „А“ на застрахователния фонд (1987).
Анализ на масива от лични фондове (1997).
Лекции по архивистика (1953).
Каталози на документи (1979, 1982–1983, 1985); инвентарни описи
(1981–1982, 1986–1990); сборници с документи (1983, 1986); пътеводители
на архивните фондове (1982, 1988); архивен справочник (1992).
Научни съобщения и доклади от участия в конгреси, научни сесии и конференции (1994–1995, 1997).
Кореспонденция с архивите в страната и чужбина (1965–1966).
Приемо-предавателни протоколи и актове за приети документи от други
архиви (1958–1962).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1983–1986, 1993–
1994), повишаване квалификацията на кадрите (1982) и социалното развитие
на трудовия колектив (1986).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
длъжности, трудов стаж (1984–1987) и броя на заетите специалисти по образование (1983, 1986).
Годишни бюджетни (1993–1997) и извънбюджетни сметки (1996–1997),
отчети за изпълнение на бюджета (1994–1996); годишни баланси (1993–1994,
1996).
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Щатни разписания (1979–1990, 1993–1997).
Колективен трудов договор (1993) и анекси (1994–1997).
ОКРЪЖНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1417, 3 описа, 60 а.е., 0.42 л.м., 1955–1995 г.
Създадена е през 1921 г. като Народна библиотека – Велико Търново. Съхранява, обработва и предоставя за ползване книги, периодични издания, стандарти,
нотни издания, грамофонни плочи, микрофилми; извършва информационна, научноизследователска, издателска, методическа и краеведска дейност. От 1953 г.
е Окръжна народна библиотека. Преименува се на Окръжна народна библиотека „Петко Рачов Славейков“ през 1958 г. През 1979 г. Методичният отдел при
Библиотеката прераства в Дирекция „Библиотеки“ при ОС за култура – Велико
Търново и ръководи териториалната библиотечна система. От 1987 г. става
Универсална научна библиотека, но на следващата година възвръща наименованието си народна. От 2000 г. е Регионална народна библиотека „Петко Рачов
Славейков“.

План, доклад и материали от юбилейно честване на 50 години от създаването на Библиотеката (1971).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1994–1995).
Годишни планове на Библиотеката (1963–1975, 1985–1994) и Дирекция
„Библиотеки“ (1991–1992) с приложенията към тях.
Годишни отчети на Библиотеката (1960–1988, 1990–1995) и Дирекция
„Библиотеки“ (1983, 1985–1988, 1990–1992) с приложенията към тях.
Годишни статистически отчети (1967–1975, 1991–1995).
Бюджетни сметки (1955–1974).
ОКРЪЖЕН НАРОДЕН МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1419, 2 описа, 48 а.е., 0.32 л.м., 1969–1996 г.
На 29 март 1945 г. Археологическият музей при читалище „Надежда“ – Велико Търново е обявен за Държавен музей. През 1952 г. е преименуван на Околийски народен музей, през 1953 г. – на Окръжен народен музей. През 1985 г. се
преструктурира в Дирекция „Културно-историческо наследство“, а от 1994 г. е
Исторически музей. Предметът му на дейност е да събира, съхранява, опазва и
популяризира културно-историческото наследство на територията на Великотърновски окръг.

Статут и структура на управление (1969).
Правилници за устройството и дейността (1969, 1984).
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Протоколи и материали от годишни отчетни събрания (1969–1980) и заседания на Дирекционния съвет (1984–1992), Музейния съвет (1991–1993),
тристранната комисия (1991) и от оперативки (1992–1995).
Предложение от директора на Музея до Комитета за изкуство и култура
за обявяването му за Национален исторически музей (1971).
Прогноза за развитие на музейното дело във Великотърновски окръг
(1975–1980).
Годишни планове за работата на Музея и отделите (1969–1980, 1984–
1986, 1988).
Доклади (1969–1979, 1982–1988) и информации (1972–1978) за състоянието и задачите на музейното дело и консервацията и реставрацията на паметниците на културата.
Отчети за дейността на отделите при Музея (1969–1980).
Идейни задания за изграждане на музейни обекти (1980–1981); доклади
за състоянието на музейното дело (1969–1979).
Известия на Исторически музей – Велико Търново (1991–1996).
Щатни разписания (1985–1993).
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА
КУЛТУРАТА – РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1089, 5 описа, 182 а.е., 1.18 л.м., 1956–1994 г.
През 1956 г. е създадена ремонтно-възстановителна група, която през 1960 г.
се преобразува в Специализирана строителна организация към Института за паметниците на културата – район Велико Търново за издирване и регистриране
на недвижими паметници на културата, изготвяне на проекти за консервация
и възстановяването им. През 1981 г. Район – Велико Търново се преименува на
Филиал „Янтра“. От 1994 г. Филиалът се преобразува в пълномощничество към
„Реставрация“ ЕАД – София.

Решения на ГНС – Велико Търново за изграждане на ремонтно-възстановителна група, прехвърляне безвъзмездно на основни средства и етапен
план (1956–1961).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1965–1966,
1969).
Протоколи от заседания на СС (1982–1983, 1986–1990).
Производствени планове (1960–1966, 1968–1975, 1977–1987); годишни
отчети за дейността (1977–1986, 1989).
Протоколи, доклади, предложения и информации за благоустрояването
на града (1956–1960).
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Документация за реставрационни и консервационни дейности на Института (1956–1966); технико-финансови сметки за обектите (1957, 1959–1960);
приемателни протоколи на възстановени сгради във Велико Търново (1957–
1960).
Годишни статистически отчети за дейността (1961–1964, 1967–1974,
1976–1990).
Годишни финансови планове (1970–1983, 1986) и счетоводни отчети
(1961–1994).
Разделителен баланс с Национален институт за паметниците на културата – филиал Русе (1990); встъпителен баланс на „Реставрация“ ЕАД – пълномощничество Велико Търново (1994).
Щатни разписания (1960–1966, 1971–1981, 1984–1994).
Протоколи и материали от годишни отчетни събрания на профорганизацията (1956–1967, 1971–1973, 1979–1980).
Колективни трудови договори (1971–1975, 1977).
ДЪРЖАВЕН ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
„КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 589, 5 описа, 436 а.е., 2.40 л.м., 1952–2000 г.
Създаден е през юли 1952 г. като Окръжен народен театър със задача да пос
тавя и изнася театрални, а от 1972 г. и музикални представления. През 1966 г.
е преименуван на Държавен драматичен театър „Константин Кисимов“. От
2 март 1972 г. е Държавен музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“.

Преписка по откриване на театъра (1952).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1978).
Протоколи от общи събрания (1995–1996); протоколи и материали от
заседания на Художествения (1953–1959, 1973–1978, 1983–1987), Театралния (1992–1996) и Дирекционния (1967–1990, 1998–1999) съвет.
Летописна книга (1952–1971).
Юбилеен сборник „25 години професионален театър във Велико Търново“ (1977); брошура „10 години музикален театър“ (1982).
Планове за дейността на театъра (1971–1975).
Негативи и проби-снимки от пиеси и музикални спектакли (1953–1983);
програми за оперетни постановки (1993–2000).
Дарителски актове и протоколи за дарения (1997–1998).
Производствено-финансови планове и отчети (1968–1974); годишни
финансови планове (1976–1980, 1988–1996); счетоводни отчети и баланси
(1956–1999).
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Годишни статистически отчети (1981–1999).
Щатни разписания (1974, 1976–1999).
Колективни трудови договори (1992, 1993, 1999).
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКА МУЗИКА“ –
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1192, 3 описа, 77 а.е., 0.48 л.м., 1954–1990 г.
Съществува от 1954 г. като Окръжно концертно бюро – Велико Търново
с представителство в Габрово. Организира и ръководи концертната дейност и
изнасянето на спектакли в региона. От 1 септ. 1969 г. е Представителство –
Велико Търново към Главна дирекция „Българска музика“ – София. През 1984 г.
се преобразува в Окръжна дирекция „Музика“, а от 1988 г. е Дирекция „Музика“.
След 1990 г. музикантите се организират в сдружение „Музика“.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1985–1990).
Годишни планове (1963–1967, 1974–1984, 1986–1988); програма за подобряване на музикалната култура у подрастващите (1985).
Годишни отчети за дейността (1954–1957, 1984, 1986) и изнесените концерти (1956–1967, 1974–1976, 1979).
Информации и оценки за: дейността на Дирекцията и оркестрите в Община Велико Търново (1984–1986); подобряване на масовата музикална среда (1985–1986); проверки по музикално-артистичната дейност и презаписите
на музикални програми (1986).
Годишни статистически отчети за изплатените възнаграждения, основните средства и движението на паричните фондове (1985).
Списък на членовете на Съюза на музикалните дейци при Дирекция
„Музика“ – Велико Търново и сведения за паспортизация на заведенията за
обществено хранене и оркестрите (1985).
Годишни счетоводни отчети (1972–1984, 1989).
Щатни разписания (1973–1984, 1989).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„БЮРО ЕСТРАДА“ – КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1184, 3 описа, 68 а.е., 0.49 л.м., 1963–1984 г.
Клон Велико Търново към ДСП „Естрада“ – София е създаден на 1 окт.
1960 г. Осъществява организация, ръководство и контрол на дейността на оркестровите състави в заведенията за обществено хранене на територията на Великотърновски и Габровски окръзи. Прекратява дейността си на основание ПМС
№ 4 от 17 февр. 1984 г. и заедно с Окръжна концертна дирекция се преобразува в
Окръжна дирекция „Музика“ – Велико Търново.
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Протоколи от заседания на СС (1973–1975) и съвместни заседания на
стопанското и профсъюзното ръководства (1973–1984).
Статистически отчети за: броя на специалистите по образование (1971–
1974, 1977–1981); показатели, характеризиращи непроизводствени и производствени дейности (1976–1978, 1981); разпределението на персонала по
длъжности (1970–1982); труда в предприятията и институтите с културна
дейност (1971–1975).
Годишни счетоводни отчети (1963–1983).
Щатни разписания (1970–1984).
ОКРЪЖЕН КЛОН „КИНЕФИКАЦИЯ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 427, 6 описа, 258 а.е., 1.92 л.м., 1953–1998 г.
Основан е през 1953 г. като Окръжно предприятие „Кинефикация“ с клонове в околийските градове. Осъществява кинообслужване на населението във Великотърновски окръг. От 1963 г. е Окръжен клон „Кинефикация“. През периода
1966–1974 г. е ДП „Кинефикация“, след което се трансформира в Управление
„Кинефикация“. През 1993 г. се преструктурира в „Търновфилм“ ЕООД. През
1998 г. дружеството е приватизирано.

Окръжни, инструкции и заповеди на Комитета за кинематография по организационни и финансови въпроси (1953–1963).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Търновфилм“ ЕООД, промени в капитала, представителството и дейността на
Дружеството (1993–1997).
Правилник за устройството и дейността (1969).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969–1975, 1980–1985)
и събрания на пълномощниците (1988–1990).
Анализ на правното състояние на имуществото на Дружеството (1998).
Годишни отчетни доклади и обзори за дейността (1954–1990).
Годишни планове за кинообслужването (1953–1962, 1968–1989); отчети
за изпълнение на плана по основните показатели (1954–1956, 1976–1990) и
дейността на кината (1955–1970).
Годишни финансови планове (1953–1962, 1966–1985); счетоводни отчети и баланси (1953–1998).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата
(1969–1985); годишни планове по труда (1953–1962, 1976–1990).
Статистически отчети за: персонала, ФРЗ и социалното развитие (1976–
1990, 1992–1993), разпределението на персонала по длъжности (1967–1971),
броя на специалистите по образование (1972–1974, 1977–1981, 1983).
Щатни разписания (1954–1961, 1966, 1969–1990, 1992–1998).
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Програма за безопасността и хигиената на труда (1976–1980); протоколи, информации и справки по охрана на труда, безопасността и противопожарната охрана (1974–1984).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на профорганизацията и заседания на профкомитета (1968–1986).
Колективни трудови договори (1968–1974, 1978–1981, 1983–1985,
1995–1997).
РАЙОННО ФОТОГРАФСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1194, 6 описа, 1345 а.е., 2.58 л.м., 1956–1999 г.
През периода 1952–1956 г. фотографското обслужване е организирано по
околии, след което се създава Окръжно предприятие „Фотография“ с фотоклонове в окръга. От 1961 г. към него преминават фотокооперациите от окръга.
От 1971 г. е клон към ДО „Българска фотография“. През периода 1979–1981 г.
извършва фотопропаганда, фотореклама и фотоуслуги на населението и търговска дейност чрез фотоателиета във Великотърновско и Габровско. От 1981 г.
е Окръжен център за фотопропаганда, фотоизкуство и фотообслужване, а от
юни 1990 г. е поделение „Янтра“ към ДФ „Българска фотография“. През април
1992 г. става клон към „Българска фотография“ ЕАД. С Решение на Окръжен
съд – Плевен от 13 апр. 1999 г. седалището на клона се премества в Плевен.

Съдебни решения за регистрация на „Българска фотография“ ЕАД –
клон Велико Търново и преместване на седалището му в Плевен (1992–1999).
Протоколи от заседания на Производствения комитет (1967–1969), СС
(1984–1990) и годишни събрания (1983–1989).
Годишни отчетни доклади (1972–1982, 1986–1987).
Годишни планове и отчети за обема, реализацията и себестойността на
продукцията и труда (1971–1982); доклади и информации за изпълнение на
плана (1956–1971).
Статистически отчети за разпределението на персонала (1962–1972,
1983–1990) и наличността на стоките (1965–1972).
Годишни производствено-финансови планове (1962–1990) и счетоводни
отчети (1958–1998).
Щатни разписания (1971–1983, 1986–1988, 1991, 1993, 1998).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета и отчетно-изборни събрания на профорганизацията (1966–1991).
Черно-бели и цветни негативи и цветни диапозитиви: от юбилейни чествания; провеждане на фестивали, конференции, събрания, състезания; откриване на изложби, галерии, музеи, прозводствени обекти и мощности; на герои
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на социалистическия труд и животновъди орденоносци от Великотърновско
(1969–1985).
Черно-бели снимки от: международен ден на жените за мир във Велико
Търново и откриване на Окръжна поликлиника (1983); откриване на производствени мощности в страната (1974–1983); производствени процеси в предприятия от Велико Търново (1982–1988); животновъдни ферми (1965–1984),
интензификация и механизация на селското стопанство във Великотърновски регион (1978–1987); аерогара и жп гара – Горна Оряховица, Панорамен
път – Велико Търново (1978–1987); занятия в училища и детски градини
(1973–1986); студентски и ученически бригади (1981–1988); компютризация
на процесите в предприятията (1985–1989); честване 50 г. от създаване на Районен ветеринарномедицински институт – Велико Търново (1982); срещи на
литературния критик Ефрем Карамфилов във Велико Търново (1974–1982);
посещение на участници в асамблея „Знаме на мира“ и Людмила Живкова в
града (1981–1988); на самодеен ансамбъл „Искра“ – Велико Търново, детски
и самодейни състави (1986–1987); за здравеопазването във Великотърновски
регион (1974–1989).
МЕЖДУСЪЮЗЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА „ВАСИЛ МАВРИКОВ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1195, 3 описа, 57 а.е., 0.54 л.м., 1962–1989 г.
Създаден е през октомври 1962 г. към ОС на БПС. Извършва идейно-възпитателна и културно-просветна дейност сред работниците и служителите от
всички отрасли на територията на града и окръга. От 1979 г. е Окръжен профсъюзен дом на културата, а от 1988 г. – Общински профсъюзен дом на културата
„В. Мавриков“. Прекратява дейността си през 1990 г.

Протоколи от заседания на УС (1963–1989).
Годишни отчетни доклади (1962–1989).
Доклади, информации и отчети за идейно-възпитателната и културномасовата дейност (1962–1980).
Годишни статистически отчети (1966–1970, 1972–1984).
Бюджетни сметки (1965–1970, 1973–1980); годишни счетоводни отчети
и баланси (1963–1985).
Щатни разписания (1967–1970, 1976–1980).
Летописни книги (1969–1989).
Снимки от живота и дейността на дома (1980–1985).
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„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1719, 1 опис, 24 а.е., 0.09 л.м., 1986–1995 г.
Създадено е на 1 ян. 1986 г. като СП „Обреден дом“ с предмет на дейност:
организиране и извършване на обреди – сватби, именувания, погребения, помени
и други официални празници от националния обреден календар; производство и
търговия с обредни символи и реквизити; управление, поддържане и охрана на
обредни сгради и гробищен парк във Велико Търново. От юни 1987 г. е Общинско
предприятие „Обреден дом“, а от 31 май 2000 г. се преобразува в „Обредни дейности“ ЕООД.

Правилник за устройството и дейността (1986).
Протоколи от общи събрания (1988–1990) и заседания на СС (1989–
1990).
Информации за празнично-обредната дейност в Община Велико Търново (1986) и резултатите от стопанската дейност (1987–1988).
Програми за материално-техническата база и обогатяване на семейните
празници и обреди (1986–1990).
Статистически отчети за постъпленията от продажби (1992–1994).
Годишни финансови планове (1986–1987, 1990) и счетоводни отчети
(1986–1995).
Щатни разписания (1986, 1988, 1990).
Колективни трудови договори (1988, 1991).
„ОБРЕДИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1751, 1 опис, 27 а.е., 0.11 л.м., 1990–2003 г.
Създадено е като Общинска фирма „Обреди“ през 1990 г. От 16 ян. 1992 г. се
преобразува в „Обреди“ ЕООД с предмет на дейност: организиране и извършване
на обреди – сватби, именувания, погребения, помени и други официални празници
от националния обреден календар; производство и търговия с обредни символи и
реквизити; управление, поддържане и охрана на обредни сгради и гробищен парк
в Горна Оряховица. От 1 окт. 1997 г. дейността, активите и пасивите му са поети от новосъздаденото общинско мероприятие „Обреден дом“, което през април 2000 г. се преструктурира в „Обреди – Горна Оряховица“ ЕООД. През 2003 г.
Дружеството е ликвидирано.

Решения на ВОИК и ОбС – Горна Оряховица и съдебни решения за
образуване на фирма, преобразуване в ЕООД, прекратяване на дейността,
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обявяване в ликвидация (1990–1996, 2000–2001) и заличаване в търговския
регистър (2003).
Устав на Дружеството (2000).
Правилници за устройството и дейността (1990–1996).
Протоколи от общи събрания и заседания на УС (1991–1992).
Годишни отчети и анализи за дейността (1990, 1993–1995, 2000–2001).
Информация и доклад по прекратяване на дейността (2001–2002).
Годишни счетоводни отчети (1993–1994, 1996, 2000–2001); встъпителен
баланс по ликвидацията (2001).
Щатни разписания (1990–1994, 1996–2002).
Колективни трудови договори (1992–1993).
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1722, 1 опис, 20 а.е., 0.04 л.м., 1981–1995 г.
Създадено е с Решение № 25 от 1990 г. на ОбНС – Велико Търново като „Звук
и светлина“ ООД с предмет на дейност: техническа и търговска експлоатация
на съоръжението „Звук и светлина“ на хълма Царевец във Велико Търново. Аудио
визуалната програма е създадена по идеен проект на режисьора Въло Радев, а
техническото съоръжение е изградено от чешката фирма „Арт центрум“. През
1993 г. Дружеството е ликвидирано и се създава Общинска организация с нестопанска цел „Звук и светлина“ като приемник на Дружеството. От 1997 г. е
общинско предприятие.

Договор за създаване на аудио-визуално произведение „Царевград-Търнов – Звук и светлина“ (1981) и протокол от заседание на комисия при Комитета за култура за приемане на програмата (1988).
Удостоверение и решения на ВОИК и Окръжен съд – Велико Търново
за отдаване правото на ползване на съоръжението на „Звук и светлина“ ООД,
преобразуването и ликвидацията на Дружеството (1990–1993).
Протокол от общо събрание и учредителен договор (1990).
Протоколи от: годишно отчетно събрание с отчет за дейността (1990),
заседания на съдружниците и УС (1990–1991).
Анализ на правното състояние на имуществото (1993).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки, образователната и възрастовата структура на персонала (1992).
Годишни счетоводни отчети (1990–1995).
Щатни разписания (1990–1995).
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ОКРЪЖЕН ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 154, 1 опис, 75 а.е., 1.22 л.м., 1952–1956 г.
Създаден е през 1952 г. Ръководи и координира културно-просветната дейност на околийските читалищни съвети и читалищата в окръга. През 1956 г. преустановява дейността си и преминава към структурите на ОФ.

Протоколи от годишни конференции (1952–1954), заседания на Бюрото
на Съвета (1952–1956) и бюрата на околийските читалищни съвети (1952–
1955).
Протоколна книга на Околийски читалищен съвет – Павликени (1953–
1956).
Юбилеен доклад от честване 100 години от основаване на първите народни читалища във Великотърновски окръг (1956).
Годишни планове за дейността на Съвета (1953–1956).
Доклади, отчети, информации, сведения, списъци за: художествената
самодейност и честване на годишнини (1952–1953), просветно-възпитателната работа и проведени фестивали (1953–1954), лекционната пропаганда и
културното съревнование (1953), работата на детските музикални школи и
библиотеките (1954).
Многотиражки (1953–1955) и списъци (1956) на читалищата в окръга.
О К О Л И ЙС К И ЧИТ А Л ИЩ НИ СЪ ВЕ Т И
3 фонда, 4 описа, 119 а.е., 1.75 л.м., 1929–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 155, 2 описа, 82 а.е., 1.16 л.м., 1944–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 215, 1 опис, 17 а.е., 0.34 л.м., 1942–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – СВИЩОВ
Ф. 187, 1 опис, 20 а.е., 0.25 л.м., 1929–1956 г.
Действат отпреди 1944 г. като околийски читалищни съюзи. През 1950 г. се
преименуват на околийски читалищни съвети. Основните им задачи са ръководство и координация на културно-просветната дейност в читалищата от околиите и съдействие при строеж на читалищни сгради. През 1956 г. преустановяват
дейността си и преминават към структурите на ОФ.
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Окръжни и указания от Върховен читалищен съвет по организационномасовата (1941–1956) и културно-просветната (1945–1956) работа.
Указания и писма до местните читалища по организационно-масовата
работа – Ф. 187 (1943–1956).
Протоколи от заседания на бюрата и околийски и пунктови конференции – Ф. 155 (1949–1956), Ф. 187 (1929–1949), Ф. 215 (1942–1949).
Протоколи и материали от събрания и конференции на читалищата –
Ф. 155 (1945–1954), Ф. 187 (1944–1951).
Отчети, доклади, информации и сведения за дейността на околийските
читалищни съвети – Ф. 155 (1944–1956), Ф. 215 (1953–1955) и читалищата –
Ф. 215 (1949–1953).
Н А РО Д НИ ЧИТ АЛИЩ А
94 фонда, 163 описа, 1883 а.е., 15.46 л.м., 1870–2001 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЛЪНЦЕ“ – с. АЛЕКОВО
Ф. 917, 2 описа, 13 а.е., 0.10 л.м., 1948–1983 г.
ЧИТАЛИЩЕ „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ“ – с. АРБАНАСИ
Ф. 1688, 1 опис, 18 а.е., 0.09 л.м., 1946–1998 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. АСЕНОВО
Ф. 789, 2 описа, 16 а.е., 0.17 л.м., 1945–1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИВА“ – с. БАЛВАН
Ф. 736, 2 описа, 7 а.е., 0.06 л.м., 1946–1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. БАЛКАНЦИ
Ф. 1734, 1 опис, 10 а.е., 0.04 л.м., 1968–1994 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. БЕБРОВО
Ф. 1130, 2 описа, 20 а.е., 0.12 л.м., 1942–1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. БЕЛЯКОВЕЦ
Ф. 1054, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1907–1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САМООБРАЗОВАНИЕ – 1921 г.“ –
с. БРЯГОВИЦА
Ф. 1716, 1 опис, 15 а.е., 0.12 л.м., 1947–1996 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. БУТОВО
Ф. 816, 2 описа, 12 а.е., 0.18 л.м., 1930–1962 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРУД“ – с. БЯЛА ЧЕРКВА
Ф. 59, 3 описа, 53 а.е., 0.44 л.м., 1939–1997 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 794, 3 описа, 74 а.е., 0.49 л.м., 1936–1996 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 38, 4 описа, 98 а.е., 0.99 л.м., 1943–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ“ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 165, 3 описа, 16 а.е., 0.16 л.м., 1945–1970 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ВЕТРЕНЦИ
Ф. 882, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1958–1965 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛЕВ Н. ТОЛСТОЙ“ – с. ВИНОГРАД
Ф. 1718, 1 опис, 11 а.е., 0.06 л.м., 1954–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА“ – с. ВЛАДИСЛАВ
Ф. 1000, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1944–1980 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ВОЙНЕЖА
Ф. 1036, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1940–1970 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ВЪРБОВКА
Ф. 815, 2 описа, 19 а.е., 0.18 л.м., 1928–1975 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ВЪРЗУЛИЦА
Ф. 1720, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1962–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. ГОРНА ЛИПНИЦА
Ф. 802, 2 описа, 20 а.е., 0.18 л.м., 1944–1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 868, 4 описа, 63 а.е., 0.53 л.м., 1949–1995 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ГОРСКИ ГОРЕН
ТРЪМБЕШ
Ф. 1031, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1955–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА И ТРУД“ – с. ГОРСКИ ДОЛЕН
ТРЪМБЕШ
Ф. 1069, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1945–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ГОРСКО КАЛУГЕРОВО
Ф. 995, 1 опис, 12 а.е., 0.07 л.м., 1941–1964 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОСИЦА“ – с. ГОРСКО КОСОВО
Ф. 824, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1921–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 1017, 3 описа, 31 а.е., 0.21 л.м., 1887–1996 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУЖДАНЕ“ – с. ДЖУЛЮНИЦА
Ф. 876, 2 описа, 7 а.е., 0.13 л.м., 1944–1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ДИМЧА
Ф. 845, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1946–1965 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. ДИЧИН
Ф. 40, 1 опис, 17 а.е., 0.07 л.м., 1939–1973 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ –
с. ДОБРИ ДЯЛ
Ф. 1014, 1 опис, 9 а.е., 0.06 л.м., 1903–1963 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ“ – с. ДОЛНА ЛИПНИЦА
Ф. 1518, 1 опис, 14 а.е., 0.12 л.м., 1954–1980 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО КОЗЛЕВ“ –
с. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 885, 3 описа, 45 а.е., 0.54 л.м., 1947–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. ДРАГАНОВО
Ф. 1533, 1 опис, 11 а.е., 0.09 л.м., 1942–1983 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. ДРАГИЖЕВО
Ф. 734, 1 опис, 12 а.е., 0.13 л.м., 1945–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ДРАГОМИРОВО
Ф. 1522, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1946–1988 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ДРЕНТА
Ф. 1732, 1 опис, 14 а.е., 0.06 л.м., 1985–2000 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – с. ДЪСКОТ
Ф. 864, 3 описа, 27 а.е., 0.24 л.м., 1945–1982 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – ЕЛЕНА
Ф. 1023, 3 описа, 101 а.е., 0.74 л.м., 1882–1996 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. ЕМЕН
Ф. 1597, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1930–1955 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1414, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1968–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ИВАНЧА
Ф. 1147, 2 описа, 27 а.е., 0.23 л.м., 1946–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗПИТАТЕЛ“ – с. КАМЕН
Ф. 1415, 2 описа, 26 а.е., 0.19 л.м., 1938–1999 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРА НАДЕЖДА“ –
с. КАРАИСЕН
Ф. 865, 3 описа, 16 а.е., 0.18 л.м., 1896–1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. КАРАНЦИ
Ф. 162, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1939–1954 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗПИТАТЕЛ“ – с. КЕСАРЕВО
Ф. 879, 1 опис, 8 а.е., 0.12 л.м., 1944–1979 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ –
КИЛИФАРЕВО
Ф. 806, 4 описа, 42 а.е., 0.37 л.м., 1945–1995 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. КЛИМЕНТОВО
Ф. 1012, 2 описа, 19 а.е., 0.14 л.м., 1933–1996 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – с. КОЗАРЕВЕЦ
Ф. 1079, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1946–1964 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. КОЗЛОВЕЦ
Ф. 1386, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1957–1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – с. КРУШЕТО
Ф. 1037, 1 опис, 13 а.е., 0.07 л.м., 1949–1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НРАВСТВЕНОСТ“ – с. КУЦИНА
Ф. 795, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1946–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОУКА“ – с. ЛЕДЕНИК
Ф. 1038, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1947–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ЛЕСИЧЕРИ
Ф. 790, 2 описа, 15 а.е., 0.20 л.м., 1944–1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ЛОЗЕН
Ф. 996, 1 опис, 10 а.е., 0.07 л.м., 1945–1981 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕНЧО СТАЙКОВ“ –
ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 887, 4 описа, 109 а.е., 0.68 л.м., 1949–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ –
с. МАСЛАРЕВО
Ф. 1055, 3 описа, 15 а.е., 0.14 л.м., 1943–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. МЕРДАНЯ
Ф. 747, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1946–1960 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. МИНДЯ
Ф. 994, 2 описа, 26 а.е., 0.12 л.м., 1949–2001 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. МИХАЛЦИ
Ф. 37, 4 описа, 35 а.е., 0.26 л.м., 1870–1995 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. МОРАВА
Ф. 1412, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1954–1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛСКА ЛЮБОВ“ – с. НЕДАН
Ф. 1523, 1 опис, 20 а.е., 0.17 л.м., 1932–1984 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. НИКЮП
Ф. 796, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1941–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. НОВА ВЪРБОВКА
Ф. 1001, 1 опис, 11 а.е., 0.11 л.м., 1947–1968 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА–25“ – с. НОВО ГРАДИЩЕ
Ф. 1717, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1965–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д-Р МАРИН ДИМИТРОВ“ – с. НОВО
СЕЛО
Ф. 722, 2 описа, 10 а.е., 0.09 л.м., 1946–1975 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ОБЕДИНЕНИЕ
Ф. 1007, 3 описа, 30 а.е., 0.21 л.м., 1938–1997 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАТЕЛНОСТ“ – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 1413, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1931–1979 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“ – с. ПАВЕЛ
Ф. 1531, 2 описа, 23 а.е., 0.11 л.м., 1949–1995 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КАРЛ МАРКС“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 797, 4 описа, 83 а.е., 0.74 л.м., 1922–1996 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОРАЧ“ – с. ПАСКАЛЕВЕЦ
Ф. 1010, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1935–1979 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ПАТРЕШ
Ф. 1005, 1 опис, 7 а.е., 0.06 л.м., 1939–1964 г.
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ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ГЕНКОВ“ –
с. ПОЛИКРАИЩЕ
Ф. 813, 2 описа, 17 а.е., 0.20 л.м., 1938–1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ
Ф. 804, 2 описа, 9 а.е., 0.11 л.м., 1951–1979 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1060, 2 описа, 38 а.е., 0.34 л.м., 1958–1996 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СИЛА“ – с. ПОПРУСЕВЦИ
Ф. 1148, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1939–1954 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. ПЪРВОМАЙЦИ
Ф. 1526, 1 опис, 13 а.е., 0.11 л.м., 1958–1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. РАДАНОВО
Ф. 1016, 2 описа, 16 а.е., 0.12 л.м., 1946–1997 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА ПРОСВЕТА“ – с. РЕСЕН
Ф. 888, 2 описа, 15 а.е., 0.17 л.м., 1945–1976 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – с. РУСАЛЯ
Ф. 855, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1961–1969 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. РУХОВЦИ
Ф. 752, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1914–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО“ – с. САШЕВО
Ф. 826, 2 описа, 23 а.е., 0.18 л.м., 1931–1976 г.
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ“ – СВИЩОВ
Ф. 1311, 2 описа, 33 а.е., 0.33 л.м., 1954–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. СЛОМЕР
Ф. 856, 2 описа, 16 а.е., 0.16 л.м., 1896–1964 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. СТАМБОЛОВО
Ф. 817, 2 описа, 15 а.е., 0.16 л.м., 1945–1996 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ –
с. СТРАЖИЦА
Ф. 690, 3 описа, 36 а.е., 0.31 л.м., 1928–1995 г.
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРЕЗВЕНОСТ“ –
с. СУХИНДОЛ
Ф. 784, 4 описа, 71 а.е., 0.51 л.м., 1885–1997 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СТАНЧО СТАНЧЕВ“ – с. СУШИЦА
Ф. 1114, 2 описа, 19 а.е., 0.18 л.м., 1945–1981 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ТОДЮВЦИ
Ф. 731, 2 описа, 17 а.е., 0.13 л.м., 1940–1995 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. ЦАРЕВЕЦ
Ф. 1004, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1945–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 1045, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1944–1983 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ“ – с. ЧАПАЕВО
Ф. 216, 1 опис, 22 а.е., 0.22 л.м., 1945–1957 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ШИЛКОВЦИ
Ф. 1131, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1945–1978 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – с. ЯКОВЦИ
Ф. 776, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1931–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛСКИ ТРУД“ – с. ЯЛОВО
Ф. 1056, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1946–1959 г.
Народните читалища са основани още през втората половина на ХІХ в. Първото градско читалище в окръга е открито в Свищов през 1856 г., а първото
селско читалище – в Бяла черква през 1869 г. Те са центрове на културно-масова
и просветна дейност. Ръководят се от Околийски читалищни съвети до 1956 г.,
след което ръководството им се поема от комитетите на ОФ и народните съвети. След влизане в сила на закона за новото административно-териториално
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деление на страната през 1987 г. те се финансират от съответните общини.
Съгласно чл. 2 и чл. 9 от Закона за народните читалища през 1997 г. се извършва
пререгистрация на читалищата като юридически лица с нестопанска цел. Така
те имат възможност да привличат средства като бенефициенти по различни
проекти. Субсидирането им се извършва от Министерството на културата.

Укази за награждаване на читалища с орден „Кирил и Методий“ –
Ф. 1523 (1956, 1972), Ф. 1531 (1975).
Учредителни протоколи – Ф. 856, Ф. 865 (1896), Ф.797 (1922), Ф. 1023
(1882).
Съдебно решение за вписване и нотариален акт за собственост – Ф. 1688
(1997).
Устави и правилници на читалищата (1903, 1907–1957, 1969, 1990–1994,
1997, 2000–2001).
Протоколи и материали от: отчетно-изборни конференции (1938–1997,
2000), общи събрания (1911–1997), заседания на УС и читалищните настоятелства (1921–1998).
Годишни доклади и отчети за дейността на читалищата (1939–1995).
Статистически отчети за дейността на читалищата (1939–1996, 1998),
библиотеките (1945–1996, 1998) и художествената самодейност (1945–1995).
Летописни книги – Ф. 690 (1928–1956), Ф. 1038 (1954–1955), Ф. 1413
(1931–1966), Ф. 1531 (1964–1988).
Исторически сведения, справки и бележки за читалищата; доклади, сборници и вестници от честване годишнини на селища, читалища и бележити
личности (1885–1984, 1986–1990, 1993–1994, 1997–1998).
Снимки на читалищни дейци и читалищни сгради, от юбилейни чествания, литературни четения и самодейни концерти и спектакли (1958–1997).
Книги и списъци на членовете – Ф. 37 (1870–1971), Ф. 734 (1949–1958),
Ф. 747 (1948–1958), Ф. 996 (1906), Ф. 1533 (1942–1947), Ф. 1716 (1965–1995).
Списък на загиналите опълченци и участници във войните от 1912 до
1945 г. от с. Дъскот (б.д.), текстове на местни народни песни – Ф. 864 (1962–
1982).
Протокол на Постоянната комисия за довършване паметника на отец
Матей Преображенски в с. Ново село – Ф. 722 (1955).

631

Архивни справочници

ХІ. 2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА И СЪЮЗИ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1525, 1 опис, 110 а.е., 0.90 л.м., 1971–1987 г.
Създадено е през 1971 г. като дружество за разпространение на научни
знания чрез лекционна пропаганда на базата на народни университети, курсове,
семинари, теоретични конференции, лектории, тематични цикли, декади. Преустановява дейността си през 1987 г. с влизане в сила на закона за създаване на
административно-териториални единици – области.

Устави (1972, 1986).
Правилник за разпределение на работата между щатните оперативни работници и сътрудниците (1972).
Протоколи и материали от: учредителна и отчетно-изборни конференции (1972–1976) и събрания (1971–1976, 1979–1986); пленуми на окръжното
и общинското дружество във Велико Търново (1971–1986) и заседания на
бюрата към тях (1971–1987).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания на общинските
дружества в: Елена (1971–1986); Горна Оряховица, Лясковец, Павликени,
Свищов (1972–1986); Стражица (1973–1986); Килифарево, Полски Тръмбеш
(1974–1986); Златарица (1975–1986); Сухиндол (1978–1986).
Доклади от юбилейна научна сесия, посветена на 120 години от рождението на Георги Кирков (1987).
Тематични планове за лекционната пропаганда на ОС и общинските дружества (1971–1986).
Планове, отчети и информации на научно-методическите секции към окръжното дружество (1972–1987).
Годишни бюджети (1971–1979, 1982–1987) и счетоводни отчети (1972–
1987).
Щатни разписания (1971–1987).
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „НЕЗАВИСИМОСТ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1796, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 2001–2008 г.
Учреден е на 3 март 2001 г. с цел възстановяване на паметен знак „Пирамида“ на крепостта „Царевец“ във Велико Търново. Прекратява дейността си
през 2002 г.
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Учредителен протокол (2001).
Архитектурни планове, ситуационни решения, строителни визи и др.
(2001–2002).
Кореспонденция с държавни и обществени институти и организации и
частни лица за събиране на средства и дарения (2002).
Покани, приветствия и справки от официалното откриване на паметния
знак и даряването му на Община Велико Търново (2002).
Писмо за предаване документите на Комитета на Държавен архив – Велико Търново (2008).
ГРУПОВ ФОНД „ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ЕСПЕРАНТСКИ
ДРУЖЕСТВА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1479, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1966–1982 г.
През периода 1966–1968 г. Есперантско дружество „Лумо“ – Велико Търново изпълнява функциите на окръжно ръководство. През май 1968 г. е създаден
ОК на БЕС – Велико Търново със задача да обединява и координира дейността
на есперантските дружества в града и окръга и да осигурява изучаването и разпространението на международния език есперанто.

Протоколи и материали от: годишни отчетно-изборни конференции
(1966–1982) и заседания (1968–1969, 1977, 1980) на ОК на БЕС; годишни
отчетно-изборни събрания на есперантски дружества в града и окръга (1966–
1982).
Преписки на ОК на БЕС с ЦК на БЕС и международни есперантски организации по подготовката и провеждането на Х младежки есперантски фестивал през 1970 г. и ХХХІV световен конгрес на младежите есперантисти
през 1978 г. във Велико Търново (1969–1978).
НАРОДНО ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „АЛЕКСАНДЪР
КОСТОВ“ – с. ИВАНЧА
Ф. 1556, 1 опис, 27 а.е., 0.16 л.м., 1930–1988 г.
Създадено е през 1946 г. като продължител на съществуващото преди
1944 г. Въздържателно дружество „Братство“. Пропагандира борбата против
алкохолизма и тютюнопушенето. През 1948 г. се слива с местното Народно читалище „Просвета“.

Окръжни от Български народен въздържателен съюз до дружествата в
страната (1945–1948).
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Устав и учредителен протокол (1946).
Протоколна книга на Дружеството (1946–1948).
Отчети за дейността (1946–1947).
Резолюция за борба с алкохолизма в селото (1947).
Списъци на членовете, УС и КС (1946–1948).
Преписки с Български народен въздържателен съюз по организационни
въпроси (1946–1948) и с МНЗ по провеждане на референдум за затваряне на
кръчмите (1947).
Спестовна книжка на Дружеството (1930).
Биографични сведения за Александър Костов (1988).
Спомени на Манол Божанов за дейността на Дружеството (1980); док
лад на Анастасия Йорданова за развитието на въздържателното движение в
селото (1986).
Снимки на Александър Костов и знамето на дружеството (б.д.).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ФОТОКООП
ИЗКУСТВО“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 599, 1 опис, 4 а.е., 0.10 л.м., 1952–1957 г.
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КУЛТУРЕН ОТДИХ“ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1068, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1959–1963 г.
ОП „ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1802, 1 опис, 285 а.е., 4.31 л.м., 1961–1989 г.
ДОМ НА КУЛТУРАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТРАНСПОРТА –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1568, 1 опис, 63 а.е., 0.34 л.м., 1945–1989 г.
СДРУЖЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ „МАЯК“ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1620, 1 опис, 5 а.е., 0.03 л.м., 1989–1993 г.
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ХІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
ХІІ. 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ДИРЕКЦИЯ „НАРОДНО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“
Ф. 1398, 2 описа, 314 а.е., 4.59 л.м., 1951–1987 г.
Създадена е през 1951 г. като отдел „Народно здраве и социални грижи“ в
структурата на ОНС – Велико Търново с предмет на дейност: организационно
и методическо ръководство на здравеопазването в окръга. От 1977 г. отделът
се преобразува в Дирекция „Народно здраве и социални грижи“, а от 1986 г. – в
Управление „Народно здраве“. След закриване на ОНС през 1988 г. Управлението
прекратява своята дейност. Функциите му се поемат от комисиите по социални
дейности към общинските народни съвети.

Правилник за дейността (1974).
Протоколи от съвместни срещи на министъра на народното здраве с
партийното и държавното ръководство на окръга и ръководните здравни работници и информации за изпълнение на взетите решения (1973–1977, 1980–
1986).
Протоколи и материали от годишни отчетни конференции на Окръжната
здравна организация (1980–1987), заседания на Окръжния медицински съвет
(1973–1977) и на Дирекционния съвет (1980–1987).
Доклади и материали от научни конференции и честване на юбилейни
годишнини на здравни заведения (1984–1987).
Предложения, характеристики и заповеди за награждаване на здравни
работници и списъци на наградените с ордени, медали и значки (1951–1977).
Протоколи и материали във връзка със земетресението от 7 дек. 1986 г.
в района на Стражица (1986).
Годишни планове, анализи и доклади за състоянието и развитието на
здравеопазването в окръга (1971–1987).
Програми за борба със заболяванията и повишаване качеството на медицинското обслужване (1977–1986); планове и комплексни мероприятия за
борба с вътреболничните инфекции и заразните заболявания (1973–1976).
Годишни отчети за работата на обществената комисия по въпросите на
медицинската етика, морала и професионалната отговорност на здравните
работници (1983–1987).
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Годишни статистически отчети за дейността на селските здравни заведения (1965–1977) и изпълнение плана на здравните и социалните заведения
в окръга (1978–1983); статистически сборник за здравеопазването в окръга
(1969–1980).
Щатни разписания на служителите от здравните и социалните заведения
в окръга (1977–1987).
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1758, 1 опис, 25 а.е., 0.17 л.м., 1991–1999 г.
Функционира самостоятелно от 1992 г. като Регионален център по здравна
информация на основание ПМС № 250 от 30 дек. 1991 г. и разделителен протокол
между Министерство на здравеопазването и Община Велико Търново от 28 май
1992 г. с предмет на дейност: събиране, обработване и съхраняване на медикостатистическа информация; контрол върху първичната отчетност и регистрация; контрол по трудово-лекарската експертиза. С ПМС № 145 от 17 юли 1995 г.
се преобразува в Районен център по здравеопазване.

ПМС за създаване на Регионален център по здравна информация – Велико Търново и преобразуването му в Районен център по здравеопазване
(1991, 1995).
Заповед на кмета на Община Велико Търново за настаняване на Центъра
в помещения от сградата на бившия Партиен дом – Велико Търново (1992).
Правилник за вътрешния ред (1997).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1996–1997).
Годишни статистически отчети (групировка) за дейността на: общинските болници, филиалните поликлиники, фелдшерските здравни пунктове, селските лечебно-профилактични заведения, селските здравни служби и участъци, медицинските кадри в здравните заведения (1992–1998).
Годишни сведения за диспансеризираните лица от региона (1992–1998),
проведените периодични медицински прегледи във вредни за здравето условия на труд (1995–1999).
Таблици-справки за персонала в здравните заведения от региона (1992–
1998), здравните заведения, разкритите легла и персонала (1992–1998).
Табулограми-справки за разпределение на обжалваните експертни решения от региона по: обжалващо звено (1993–1997), ТЕЛК (1994–1997), оценка
на трудоспособността (1993–1997), състоянието на трудоспособността до и
след експертизата в ТЕЛК (1993–1997), разпределение на експертизите по
оценка на трудоспособността (1994–1997), разпределение на инвалидизираните лица по тежест на инвалидност и възрастови групи (1994–1997) и по
срок на инвалидност (1994, 1996–1997).
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Протокол между Община Велико Търново и Министерство на здравеопазването за прехвърляне на Центъра от бюджета на Общината в бюджета
на Министерството (1992); годишни бюджети и отчети за изпълнението им
(1992–1998); годишни счетоводни отчети (1993–1998).
Щатни разписания (1992–1998).
Протоколи и материали от общи събрания на синдикалната организация
(1992–1998); регионално отраслово споразумение за решаване на въпроси,
засягащи трудовите и осигурителните отношения на работниците от отрасъл
„Здравеопазване“ (1996).
Колективни трудови договори (1992–1993, 1998).
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1773, 1 опис, 29 а.е., 0.15 л.м., 1994–1999 г.
Създаден е с ПМС № 211 от 6 окт. 1994 г. на базата на отделенията за бърза
и неотложна медицинска помощ при общинските болници в региона на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването и седалище във Велико Търново.
Центърът разкрива 7 филиала във Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица. Предметът на дейност е: осигуряване на спешна медицинска помощ и спешен амбулаторен прием на населението от Великотърновски регион.

Правилник за вътрешния ред (1995).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния и Медицинския
съвети (1995–1999).
Констативни протоколи от извършени проверки на филиалите (1995–
1999); годишни анализи за дейността (1997–1999).
Годишни статистически отчети за дейността (1995–1999), разкритите
легла и персонала (1995–1996, 1998), медицинските кадри (1995, 1998–1999).
Годишни бюджети и отчети за изпълнение на бюджета (1995–1999); годишни баланси (1994–1999).
Разделителни протоколи с приложения, справки и анекси за прехвърляне
на сграден фонд, оборудване, финансови активи, транспорт и щат от общинските болници в Елена, Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Велико Търново, Поликлиника – Стражица и Диспансер по спортна
медицина – Велико Търново на Центъра (1994–1995).
Щатни разписания (1995–1999).
Колективен трудов договор (1997).
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ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА
„Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 904, 6 описа, 517 а.е., 4.36 л.м., 1930–2001 г.
Открита е на 2 ян. 1867 г. като Великотърновска болница „Козма и Дамян“
с частни пожертвования на родолюбиви българи. Непосредствено преди Освобождението прекратява дейността си. Възстановена е през 1877 г. по време на
Руско-турската война, когато в нея получават медицинска помощ ранените от
Шипка и други бойни полета. През 1884 г. започва строежът на болнична сграда
и завършва през 1888 г. След 9 септ. 1944 г. е Държавна болница с предмет на
дейност: осигуряване профилактика и лечение на болните граждани, методическо ръководство на лечебните заведения в окръга. Болницата служи като база за
подготовка на средни медицински кадри и квалификация на здравни работници.
От 1948 г. е Областна държавна болница, от 1963 г. е Първостепенна окръжна
болница „Д-р Стефан Черкезов“, от 1987 г. е Обединена районна болница. На
основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г. и Заповед № РД-09-293 от 1 юли 1999 г.
на министъра на здравеопазването от болницата се отделя поликлиниката в самостоятелно Амбулаторно-поликлинично здравно заведение. Със Заповед № РД19-13 от 18 авг. 2000 г. на министъра на здравеопазването и решение на Окръжен
съд – Велико Търново от 30 авг. 2000 г. се преобразува в „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Заповед на министъра на здравеопазването за преобразуване на Районна
болница – Велико Търново в „Многопрофилна областна болница за активно
лечение „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново“ АД (2000).
Устав на Дружеството (2000).
Правилници за устройството и вътрешния ред (1994, 1998–1999).
Протоколни книги от заседания на Административния (1977–1991) и
Болничния (1977–1991) съвет; протоколи и материали от заседания на Дирек
ционния и Медицинския съвети (1996–2000) и от отчетни събрания на административно-стопанските служби, отделенията и поликлиниките (1952–1961,
1980, 1986–1990).
Обосновка за изграждане на Център за спешна медицинска помощ,
структура, щат и помещения (1994).
Годишни отчети за дейността на болницата (1970–1985); отчетни доклади за работата на консултативната поликлиника, секторите и отделенията в
болницата (1975–1985, 1992–1994) и Съвета на средните медицински работници (1965–1967, 1986, 1988, 1990).
Годишни планове за дейността (1977–1985); програма за епидемиологично проучване на сърдечно-съдови заболявания (1977–1980) и за модернизация и благоустрояване на болницата и повишаване културата и качеството
на медицинското обслужване (1977–1980).
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Годишни статистически отчети за дейността на болницата (1967–2000),
отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ (1980–1985), кръвоп
реливането и движението на кръводарителите (1957–1960).
Сравнителни таблици и диаграми за дейността на отделенията (1985–
1999), извършените рентгенови, клинични и физиотерапевтични изследвания
и хемодиализи (1997–1999) и нозологична структура на заболеваемостта
(1999); отчети-справки за лечебната дейност (1981–1984); регистрационна
карта на болницата (2000).
Годишни бюджети (1959–2000) и отчети за изпълнението им (1990–
2000); годишни счетоводни отчети (1959–1989); годишни баланси (1990,
1992–2000); таблици за разделно отчитане на разходите (1992–1995, 1999–
2000).
Разделителен протокол между болницата и Амбулаторно-поликлинично
здравно заведение – Велико Търново с приложения (1999).
Протоколи за направени дарения на болницата (1998–2000).
Книги за приетите болни (1948–1963); актове за съдебно-медицински
експертизи (1930–1934); протоколи и информации за извършени проверки за
състоянието на лечебно-профилактичната дейност (1961–1962, 1977–1983).
Щатни разписания на длъжностите в болницата, поликлиниките и селските лечебно-профилактични заведения (1954, 1965–2000).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1951–1986)
и заседания на профкомитета (1986–1990).
Колективни трудови договори и анекси (1986–1988, 1993–2001).
РАЙОННА БОЛНИЦА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1140, 6 описа, 466 а.е., 3.28 л.м., 1948–2001 г.
Открита е през 1895 г. като Околийска болница. Поради липса на подходящи
условия в частните сгради, в които се помещава, е закрита през 1931 г. Възобновява дейността си в края на 1948 г. като Градска болница. От 1952 г. е Градска
обединена болница, а от 1968 г. – Районна болница. През 1990 г. получава името Общинска болница с предмет на дейност: квалифицирана и специализирана
медицинска помощ на населението от Горнооряховска, Лясковска, Стражишка
и част от Златаришка общини. На основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г. и
Заповед № РД-09-299 от 2 юли 1999 г. на министъра на здравеопазването от болницата се отделя поликлиниката в самостоятелно Амбулаторно-поликлинично
здравно заведение. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2000 г.
болницата се преобразува в „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.
Иван Рилски“ – Горна Оряховица“ ЕООД с общинско имущество.
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Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Горна Оряховица“ ЕООД и актове за собственост на недвижими имоти на болницата
(2000–2001).
Правилници за вътрешния ред (1993, 2001).
Протоколи от: заседания на Болничния (1971–1982), Административния
(1975–1982), Медицинския (1991–1995) и Дирекционния (2000) съвети; проверки, обследвания и методическа помощ (1961–1964).
Отчетни доклади за дейността на болницата (1962–1964, 1971–1985,
1993, 1996), поликлиниките, специализираните отделения и селските лечебно-профилактични заведения (1971–1985); годишни отчети и сведения за
дейността на отделенията (1995–2001).
Доклади, информации, анализи и справки по проблемите на здравеопазването и здравната профилактика, културата и качеството на медицинското обслужване, материалната база и техническото обслужване (1975–1986);
протокол и доклади във връзка с акредитации на болницата с приложени материали за управленската, стопанската и лечебно-профилактичната дейност
(1997–2001).
Юбилеен сборник „100 години болница – Горна Оряховица“ (1995).
Годишни планове за дейността на болницата (1970–1986), квалификацията на медицинския персонал, работата на отделенията и лечебно-профилактичните звена (1973–1985).
Годишни статистически отчети за дейността на болницата, поликлиниката и селските здравни служби (1948–1959, 1965, 1969–1970, 1986–2000),
звеното за бърза и неотложна медицинска помощ (1991–1994), движението
на болните и легловия фонд (1997–1999), медицинските кадри (1994–1999),
персонала и ФРЗ (1955–1956, 1964–1986); регистрационни карти на болницата (1996–2000); годишни сводни ведомости за движението на болните и за
легловия фонд (1976–1986).
Бюджетни сметки на болницата (1957, 1960, 1965–1974, 1978–1993,
1997, 2000), здравните пунктове и детските ясли към предприятия (1962,
1964, 1969–1973); отчети за изпълнение на бюджета (1984–1990, 1994–1999);
годишни баланси (1955–1958, 1961–1964, 1968–1970, 1997–2000); таблици и
справки за разделно отчитане на разходите (1992–2000).
Разделителен протокол между болницата и Амбулаторно-поликлинично
здравно заведение – Горна Оряховица (1999).
Щатни разписания (1957–1962, 1964–2000).
Протоколи и материали от отчетно-изборни събрания и конференции на
профорганизацията (1951–1973, 1985–1986).
Колективни трудови договори (1978–1985, 1993, 2000).
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ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА ОБЕДИНЕНА БОЛНИЦА –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 906, 7 описа, 155 а.е., 1.00 л.м., 1950–2003 г.
Открита е през 1945 г. на базата на „Медицински участък“ – гара Горна
Оряховица с предмет на дейност: профилактика и лечение на транспортните
работници и техните семейства. С ПМС № 163 от 20 юни 2001 г. болницата се
преименува на Многопрофилна транспортна болница, а с ПМС № 19 от 4 февр.
2003 г. се обособява като експертно отделение към Национална многопрофилна
транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ – София.

ПМС за преобразуване на Многопрофилна транспортна болница – Горна Оряховица чрез вливане в Национална многопрофилна транспортна болница – София (2003).
Протоколи от годишни събрания (1986–1987), заседания на УС (1991) и
Медицинския съвет (1991–1994).
Годишни отчетни доклади и анализи за дейността на болницата (1950–
1975, 1981–1988, 1990–1991, 1994, 1996–1997); отчети на неврологично, хирургично, вътрешно и стоматологично отделения, клиничната лаборатория и
поликлиниката (1989–1990).
Годишни планове за дейността (1954–1970); годишни анализи на заболеваемостта (1972–1975, 1984–1985).
Годишни статистически отчети за лечебно-профилактичното заведение
от общ тип, разкритите легла, персонала и здравните пунктове (1955–1960,
1962–1964, 1992–2002), медицинските кадри (1984–1985, 1998–2000), кожно-венерологичния кабинет (1996–2001), психиатричния кабинет (1998–
1999), персонала и ФРЗ (1987–1991); регистрационни карти на лечебното
заведение (2000–2001).
Годишни бюджети (1951–1953, 1965–1975, 1996–2003) и отчети за касовото изпълнение на бюджета (1996–2003); годишни счетоводни отчети (1951,
1953–1963, 1971–1975, 1982, 1985, 1989–2002); ревизионни актове (1951–
1971, 2000–2002).
Щатни разписания (1951–1963, 1965–1975, 1986–1994, 1996–2002).
Колективни трудови договори (1993–1995, 1999, 2002).
РАЙОННА БОЛНИЦА „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ – ЕЛЕНА
Ф. 1149, 6 описа, 306 а.е., 1.95 л.м., 1952–2001 г.
Създадена е през 1878 г. като Окръжна медицинска служба. След 1880 г.
работи като третостепенна болница с малоброен персонал. През 1945–1959 г.
е Околийска обединена болница, от 1960 г. – Градска обединена болница, а от
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1965 г. – Районна болница. През 1987 г. получава името Общинска болница „Д-р
Димитър Моллов“ с предмет на дейност: лечебно-профилактична дейност на
територията на района. На основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г. и Заповед
№ РД-09-308 от 8 юли 1999 г. на министъра на здравеопазването от болницата
се отделя поликлиниката в самостоятелно Амбулаторно-поликлинично здравно
заведение. Със Заповед № РД-20-20 на министъра на здравеопазването от 27 юли
2000 г. и решение на Окръжен съд – Велико Търново от 25 окт. 2000 г. болницата се преобразува в „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър
Моллов“ – Елена“ ЕООД с общинско имущество.

Заповед на Министерство на здравеопазването и решение на Окръжен
съд – Велико Търново за преобразуване на болницата в ЕООД (2000); актове
за собственост (1997, 2000).
Правилници за вътрешния ред (1990–1991, 1994).
Протоколи от: заседания на Болничния (1984–1985), Медицинския
(1991–2000) и Дирекционния (1995–2000) съвети; организационно-методична помощ, оказана на болницата и здравните служби в района от Окръжна
болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново (1975–1984, 1986–1989);
етапни оценки за дейността (1978–1983).
Доклади от годишни отчетни събрания (1965–1988); годишни отчети и
качествени показатели за дейността на здравните заведения в района (1970,
1974–1984, 1991–1994) и на отделенията в болницата (1974–1984, 1986–
1989, 1998, 2000).
План, доклад и албум със снимки от честване на 100-годишния юбилей
на болницата (1980).
Комплексни и годишни планове за дейността по здравеопазването (1971–
1990), работата на Съвета на средните медицински работници (1975–1984) и
здравната просвета (1986, 1988, 1990).
Анализи и таблици за заболеваемостта и временната нетрудоспособност
на работници и служители (1975–1976, 1980–1985); годишни отчетни данни
за работата на болницата (1986–1990).
Годишни статистически отчети за дейността на болницата (1952–1990,
1994, 1996–2000), селските лечебно-профилактични заведения (1994, 1996–
2000), персонала и ФРЗ (1979–1982, 1986–2000); еднократни статистически
отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално
образование (1978–1980), разпределението на персонала по длъжност, пол,
трудов стаж и размер на работната заплата (1979–1982).
Отчети-справки за лечебната дейност (1971–1984); регистрационни карти със сведения за състоянието и дейността на болницата (1997, 2000).
Бюджетни сметки на болницата (1954–1965, 1976–1985, 1990–1995,
1998–1999) и поделенията ѝ (1986–1989); отчети за изпълнение на бюдже642
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та (1991–1995, 1998–1999); годишни баланси (1956–1961, 1982–1990, 1997);
таблици за разделно отчитане на разходите (1998–2000); ревизионни актове
(1980–1984, 1991–2001).
Разделителен протокол между Общинска болница и Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – Елена (1999).
Щатни разписания (1954–1990, 1993–1994, 1997–1999).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1976–1985).
Колективни трудови договори (1993–1994).
РАЙОННА БОЛНИЦА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 571, 6 описа, 378 а.е., 2.69 л.м., 1946–2000 г.
Създадена е през 1932 г. като Кооперативна болница. От 1947 г. е Околийс
ка болница. През периода 1959–1988 г. е Районна болница, която осъществява
медицинското обслужване на населението в региона на Павликени и Сухиндол.
От 1989 г. е Общинска болница „Д-р Ангел Симеонов“. На основание ПМС № 103
от 31 май 1999 г. и Заповед № РД-09-539 от 8 ноем. 1999 г. на министъра на здравеопазването от болницата се отделя поликлиниката като самостоятелно Амбулаторно-поликлинично здравно заведение. Със Заповед № РД-20-20 от 27 юли
2000 г. на министъра на здравеопазването и решение на Окръжен съд – Велико
Търново от 28 авг. 2000 г. болницата се преобразува в „Многопрофилна болница
за активно лечение – Павликени“ ЕООД с общинско имущество.

Решение на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на „Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД (2000).
Правилници за вътрешния ред (1991, 1997–1999).
Заповедни книги (1946–1960).
Протоколни книги и протоколи от: заседания на Лекарския колегиум
(1955–1966), Административния (1967–1968, 1979–1984), Болничния (1979–
1985), Медицинския (1991–1995, 1997–2000) и Дирекционния (1996–2000)
съвети, Административния съвет на полувисшите и средни медицински работници (1981–1989), ЛКК (1979–1984); комплексни проверки и обследвания (1958–1963, 1978, 1989); годишни отчетни събрания (1971–1986).
Доклади, отчети и информации за дейността на отделенията на болницата (1984–1985, 1994); информация за състоянието и проблемите на здравеопазването в Община Павликени (1999); жалби, похвали и предложения от
граждани (1977–1984).
Годишни планове за дейността (1948–1949, 1954–1963, 1968–1988,
1990); програма за развитие на болницата (1996–1998); доклади, информации, отчети, сведения и анализи за лечебната и профилактичната дейност
(1948–1949, 1954–1975).
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Годишни статистически отчети за дейността на болницата (1963–1970,
1981–1990, 1994–1998, 2000) и селските здравни участъци (1994–1995), звеното за бърза и неотложна медицинска помощ (1986–1990), персонала и ФРЗ
(1963–1986, 1988, 1991–1995); тримесечни сведения за хоспитализираните
случаи от мозъчни инсулти и инфаркт на миокарда (1999–2000); еднократни
статистически отчети за специалистите с висше, полувисше и средно специално образование и разпределението на персонала по длъжности, пол и
размер на работната заплата (1976–1986, 1988).
Годишни бюджети (1959–1987, 1989–2000); отчети за изпълнение на
бюджета (1978–1987, 1989–1999); годишни счетоводни отчети (1964–1975,
1978–1980); годишни баланси (1993–1999); таблици за разделно отчитане на
разходите (1996–1999).
Разделителен протокол за разпределяне на недвижимата собственост
между Районна болница и „Медицински център I – Павликени“ ЕООД – Павликени (2000).
Щатни разписания на служителите – болница, филиални поликлиники,
здравни участъци, фелдшерски здравни пунктове, детска ясла и детска млечна кухня (1959–2000).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1961–1975)
и заседания на профкомитета (1983–1990).
РАЙОННА БОЛНИЦА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Ф. 1365, 5 описа, 203 а.е., 0.96 л.м., 1952–2001 г.
Създадена е през 1951 г. като Участъкова болница. От 1962 г. е Общинска
болница, от 1965 г. – Градска болница, от 1972 г. – Районна болница и от 1986 г.
отново е Общинска болница с предмет на дейност: лечебна и профилактична дейност на населението от общината. На основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г.
и Решение № 428 от 22 юли 1999 г. на ОбС – Полски Тръмбеш от болницата се
отделя поликлиниката като самостоятелно Амбулаторно-поликлинично здравно
заведение. Със Заповед № РД-20-05 от 18 юли 2000 г. на министъра на здравеопазването и решение на Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2000 г. болницата
се преобразува в „Многопрофилна болница за активно лечение – Полски Тръмбеш“ ЕООД с общинско имущество.

Заповед на Министерство на здравеопазването и решение на Окръжен
съд – Велико Търново за преобразуване на болницата, акт за собственост и
разрешение за осъществяване на лечебна дейност (1998–2001).
Устройствен правилник (2000); правилници за вътрешния ред (1975,
1981, 1986, 1989).
Заповедна книга (1952–1961).
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Протоколи от заседания на Дирекционния и Медицинския съвети (1999–
2000) и Болничния съвет (1984–1985).
Отчетни доклади за дейността на болницата (1969, 1973–1975, 1981–
1986); доклади за състоянието на здравеопазването в общината (1967, 1970–
1973) и информации за медицинското обслужване (1966–1970, 1975).
Годишни планове (1970, 1974, 1976–1982, 1984–1985) и отчети за дейността на болницата (1977–1978, 1980, 1983–1985), детската и женската
консултации, структурните и спомагателните звена и стоматолозите (1981–
1985).
Годишни статистически отчети за дейността на болницата (1958–1959,
1961–2000), селските здравни участъци (1986–1998), фабричните здравни
пунктове (1986–1995), разкритите легла и персонала (1982–1985, 1988–1989,
1991–1995), звеното за бърза и неотложна медицинска помощ (1986–1987,
1989–1992, 1994); еднократни статистически отчети за броя на специалистите с висше, полувисше и средно специално образование (1968–1974, 1976–
1980).
Годишни сведения за извършените профилактични имунизации и реимунизации (1988–1991).
Годишни бюджети (1965–1980, 1982–2000) и отчети за изпълнението им
(1988, 1990, 1992, 1994–2000); годишни баланси (1963, 1971–1972, 1976–
1980, 1982–1985, 1989–1993, 1995–2000).
Разделителен протокол на дълготрайните материални активи, медицинската апаратура, стопанския инвентар и транспортните средства между болницата и Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – Полски Тръмбеш
(1999).
Щатни разписания (1964–2000).
Отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1968–1986).
Колективни трудови договори (1992–1995).
РАЙОННА БОЛНИЦА – СВИЩОВ
Ф. 1305, 7 описа, 337 а.е., 2.34 л.м., 1945–2000 г.
Създадена е от д-р Димитър Христов Павлович непосредствено след Освобождението на България. От 1947 г. е Околийска болница, от 1959 г. – Обединена
градска болница, от 1967 г. – Районна болница. През 1989 г. се преименува на
Общинска болница „Д-р Димитър Павлович“ с предмет на дейност: медицинско
обслужване и лечебна профилактика на населението от Община Свищов. На основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г. и Заповед № РД-09-539 от 8 ноем. 1999 г.
на министъра на здравеопазването от болницата се отделя поликлиниката
като самостоятелно Амбулаторно-поликлинично здравно заведение. Със Заповед
№ РД-20-20 от 27 юли 2000 г. на министъра на здравеопазването и решение на
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Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2000 г. болницата се преобразува в
„Многопрофилна болница за активно лечение – Свищов“ ЕООД с общинско имущество.

Заповед на Министерство на здравеопазването, решения от заседания на
ОбС – Свищов и Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване и регис
триране на болницата като „Многопрофилна болница за активно лечение –
Свищов“ ЕООД и акт за собственост (1999–2000).
Статут (1994) и визитна картичка (2000) на болницата.
Правилници за вътрешния ред на болницата (1981, 1991, 1995) и отделенията (1991).
Протоколи от: заседания на Административния (1976–1985), Болничния
(1976–1987, 1990), Медицинския (1991–1992, 1996–2000) и Дирекционния
(1996–1998) съвети, ЛКК (1976–1982), Съвета на полувисшите и средните
медицински работници (1983–1984); обследване работата на родилните отделения (1959–1965, 1967–1968, 1973–1975), очни кабинети и ушни отделения (1973–1975) към общинските здравни служби; проверки и методическа
помощ на здравните служби (1969–1980) и на болницата (1963–1972, 1975–
1980).
Доклади, отчети и информации за дейността на болницата (1960, 1965–
1977, 1979–1980, 1983–1986, 1988–1990) и Съвета на полувисшите и средните медицински работници (1983–1985).
Доклади на главния лекар за дейността по здравеопазването в Свищов
и района (1971–1974, 1976–1980); годишни отчети на общинските здравни
служби (1963–1967).
Планове, доклади и приветствия от юбилейно честване на 100-годишнината от създаване на болницата; сборник статии от юбилейни чествания
(1979).
Годишни планове за дейността на болницата (1965–1966, 1969, 1971–
1975, 1982–1988), профилактичните имунизации и реимунизации и сведения
за извършването им (1992–1995), борбата с вътрешноболничните инфекции
(1994–1995).
Отчети за състоянието на майчиното и детското здравеопазване (1986–
1987) и борбата с раковите образувания и степените на ранна диагностика на
рака (1987); анализи за дейността на амбулаторно-поликлиничното обслужване (1987–1989); информации за дейността на бърза медицинска помощ
(1986–1987, 1989), стоматологично отделение и зъботехническа лаборатория
(1986–1987).
Годишни статистически отчети за дейността на болницата и селските
здравни участъци (1961–2000); годишни сведения за заболяванията при но646
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вородените (1995–1999), хоспитализираните случаи от инфаркт на миокарда
и мозъчни инсулти (1995–2000), вътреболничните инфекции (1997–1999),
острите заболявания, свързани с употреба на психоактивни вещества и клинично-лабораторната дейност (1999–2000); регистрационни карти на болничното заведение (1997–2000).
Анализи на заболяемостта с временна нетрудоспособност (1974–1975,
1977–1979); книги за решенията на ЛКК (1958–1968, 1971–1976).
Бюджетни сметки (1959–1980, 1984, 1989–2000) и отчети за изпълнението им (1960–1975, 1985, 1991–2000); финансов отчет за приходите и разходите (1945); годишни баланси (1966–1974, 1986–2000); годишни счетоводни
отчети (1981–1985); таблици за разделно отчитане на разходите (1998–1999).
Разделителен протокол на дълготрайните материални активи, стопанския инвентар и транспортните средства между болницата и Амбулаторнополиклинично здравно заведение – Свищов (1999); таблици за разделно отчитане на разходите (1998–1999).
Щатни разписания (1957–1985, 1987–2000).
Протоколи и материали от общи събрания на профорганизацията (1973,
1975–1980, 1985–1986, 1988–1990) и заседания на профкомитета (1988–
1990).
Колективни трудови договори (1980–1987, 1993, 2000).
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 907, 7 описа, 142 а.е., 0.59 л.м., 1955–2000 г.
През 1941–1952 г. е Приют за деца с тежки телесни и душевни недъзи, след
което става Психоневрологична колония. От 1971 г. е Психоневрологична болница за хронично болни. През 1986 г. се преименува на Психиатрична болница. Предметът на дейност е лечение на психоневрологично болни от Великотърновски и
Габровски окръзи. От 1995 г. е Държавна психиатрична болница.

Правилници за вътрешния ред (1998, 2000).
Протоколи и материали от заседания на Дирекционния (1997–2000) и
Медицинския (1998–2000) съвети.
Годишни доклади и отчети за дейността (1957–1980, 1983–1988, 2000);
информации за състоянието на медицинското обслужване и основните проб
леми на болницата (1983, 1991–1992, 1994–1995).
Годишни планове по здравеопазването (1982–1989), труда (1980–1985)
и трудово-лечебното стопанство (1982–1985, 1989–1990); годишни планове
и отчети на помощното стопанство (1981–1985).
Годишни статистически отчети за психиатричното заведение (1986–
1988, 1991–1995, 1997–2000), разкритите легла (1966–1980, 1982–1985,
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1989–1992, 1994–2000), медицинските кадри (1993–1995, 1997–2000), персонала и ФРЗ (1966–1980, 1982–1985, 1989–1992, 1994–1995), дейността на автомобилния транспорт (1967–1980); еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по пол, длъжност и местоживеене (1966–1971).
Регистрационни карти на болничното заведение (1997–2000).
Годишни бюджети (1962–1988, 1991–1994, 1996–2000) и отчети за изпълнението им (1986–1994, 1996–2000); годишни счетоводни отчети (1955–
1985, 1992–1995); таблици за разделно отчитане на разходите (1999–2000).
Щатни разписания (1962–1990, 1992–2000).
Отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1966–1978, 1984–
1986).
Колективен трудов договор (1993).
ОКРЪЖЕН ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНСЕР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 645, 5 описа, 148 а.е., 1.55 л.м., 1940–1995 г.
Създаден е през 1946 г. като Околийски диспансер на базата на държавната
болница в града с предмет на дейност: лечение на туберкулозно болни. От 1953 г.
е Окръжен противотуберкулозен диспансер. През 1977 г. се преименува на Окръжен пневмофтизиатричен диспансер с предмет на дейност: ранна диагностика,
лечение, диспансеризация на болните от туберкулоза и хронични белодробни заболявания. От 1988 г. е Диспансер за белодробни болести.

Протоколи от обследвания на здравните служби (1953–1964), заседания
на Медицинския съвет (1993) и ТЕЛК (1961–1962, 1964–1966).
Годишни отчетни доклади (1953–1975, 1977–1989, 1991–1995); доклади
и основни показатели за състоянието на борбата с туберкулозата в окръга и
мерки за ликвидирането ѝ (1953–1969).
Книги за: решенията на ЛКК (1962–1969), регистрация на издадените
болнични листове за временна нетрудоспособност (1954, 1962–1970), заболели и умрели от туберкулоза в Държавната болница (1940–1947).
Годишни планове за борба с туберкулозата (1952–1953, 1955, 1959–
1960, 1966–1970), дейността на диспансера (1962–1975), развитие на противотуберкулозната мрежа (1971–1975); програма за развитие на диспансера
(1994–1995); годишни отчети (таблици) за дейността (1991–1995).
Годишни статистически отчети за движение на болните (1950, 1952–1953,
1957–1974), туберкулозните заведения (1952–1956), дейността на диспансера (1952–1990, 1994), заболяванията от активна туберкулоза (1952–1974,
1976–1990), клинично-лабораторната дейност (1981–1985), медицинските
кадри (1994–1995).
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Годишни бюджети (1954–1962, 1967–1975, 1978–1995) и отчети за изпълнението им (1978–1995); годишни баланси (1955–1962, 1966–1985, 1991–
1995).
Щатни разписания (1967–1995).
Протоколи от събрания на профорганизацията (1991–1993); годишни
доклади за дейността на профорганизацията (1955–1958, 1960–1963).
Колективни трудови договори (1990, 1993).
ОКРЪЖЕН КЛИНИЧЕН ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1296, 4 описа, 81 а.е., 0.76 л.м., 1959–1995 г.
Разкрит е през 1951 г. като Окръжен онкологичен диспансер с предмет на
дейност: наблюдение и лечение на болни с карцином и туморни новообразувания от Великотърновски и Габровски региони. От 1978 г. е Окръжен клиничен
онкологичен диспансер, а от 1988 г. – Онкологичен диспансер. Съгласно Заповед
№ РД-20-49 от 4 авг. 2000 г. на Министерство на здравеопазването и решение на
Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2000 г. се регистрира „Междуобластен
диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД.

Правилници за вътрешния ред (1994–1995).
Протоколи от обследвания на Института по онкология (1964–1975) и за
оказана методическа помощ (1967, 1971–1975).
Книги за решенията на ЛКК (1968–1975).
Годишни планове за дейността (1964–1976, 1978–1983) и отчетни доклади (1968–1979, 1981–1985); отчети за дейността на отделенията: радиоизотопна диагностика, радиологично, хирургическо, гинекологично, анастезия,
реанимация и рехабилитация (1986–1990).
Годишни статистически отчети за дейността и регистрираните злокачествени заболявания (1959–1995).
Бюджетни сметки на диспансера (1964–1978, 1980–1983, 1985–1986,
1989–1995) и на Кожно-венерологичен, Медико-физкултурен и Психоневрологичен диспансери (1976–1978, 1980–1983, 1985–1986, 1991, 1994); годишни отчети за изпълнение на бюджета (1976–1977, 1979–1986, 1989–1990);
годишни баланси (1990–1992, 1994–1995).
Щатни разписания на служителите на диспансера (1964–1975, 1991–
1995), на Кожно-венерологичен, Медико-физкултурен и Психоневрологичен
диспансери (1976–1977, 1979–1984).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на профорганизацията (1977–1986).
Колективни трудови договори (1992–1993).
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ОКРЪЖЕН ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 767, 5 описа, 175 а.е., 1.82 л.м., 1952–1996 г.
Създаден е през 1952 г. като Окръжен психоневрологичен диспансер с предмет на дейност: издирване, диагностика и лечение на болни с психични заболявания. От 1988 г. е Психиатричен диспансер, а от 1994 г. – Диспансер по психични
болести. Съгласно Заповед № РД-20-46 от 4 авг. 2000 г. на Министерство на здравеопазването и решение на Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2000 г. се регистрира „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико
Търново“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Правилници за вътрешния ред (1952, 1994).
Заповедни книги (1952–1969).
Протоколи от заседания на Медицинския съвет (1994), от ревизии и обследвания на висшестоящи органи (1953–1962).
Комплексна целева програма за опазване психичното здраве и борба с
психичните заболявания в окръга (1977).
Годишни планове (1974–1985, 1990) и отчетни доклади (1953–1985,
1988) за цялостната дейност.
Отчет за извършената профилактика и лечение на алкохолизма в окръга
(1988–1989); информации, анализи и оценки за състоянието на здравното обслужване и обезпечаване на населението с психиатрична помощ (1979–1985).
Статистически отчети за дейността (1953–1995), разкритите легла и персонала (1976–1996), медицинските кадри (1994–1995); шестмесечни сведения
за клинично-лабораторната дейност (1989–1995) и транспорта (1989–1994).
Сведения за вакантните длъжности (1990–1995); еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по длъжности, пол, възраст и
местоживеене (1976–1986).
Книги за: приетите болни (1952–1975), решенията на ЛКК (1954–1965,
1971–1976) и за регистрация на издадените болнични листове за временна
нетрудоспособност (1953–1965, 1971–1974).
Съдебно-психиатрични експертизи по наказателни дела (1962–1964,
1970–1975).
Годишни планове, инструкции, резолюции и устав на медицинското дружество (1953–1964).
Рекламни материали (1956–1964).
Щатни разписания (1986–1995).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1954–1963,
1992–1995) и заседания на бюрото (1977–1978, 1990–1995).
Колективни трудови договори (1990–1994).
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ОКРЪЖЕН КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1292, 4 описа, 62 а.е., 0.29 л.м., 1952–1995 г.
Разкрит е през 1952 г. като Окръжен кожно-венерологичен диспансер с
предмет на дейност: амбулаторно-поликлинично и стационарно обслужване на
болни с кожни и венерически болести. От 1988 г. е Кожно-венерологичен диспансер, а от 1994 г. – Диспансер за кожни и венерически болести. Съгласно Заповед
№ РД-20-48 от 4 авг. 2000 г. на Министерство на здравеопазването и решение
на Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2000 г. се регистрира „Областен
диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – Велико Търново“
ЕООД. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Годишни планове (1963, 1965–1974, 1976–1981, 1987–1988) и отчетни
доклади за дейността (1952, 1958–1959, 1961–1974, 1976–1981).
План-мероприятия за борбата със сифилиса (1959–1963, 1979–1981).
Информации за състоянието и перспективите на дерматовенерологичната помощ (1973–1974, 1978, 1980); доклади и информации за дейността на
серологичната лаборатория (1976, 1978–1983).
Статистически отчети: годишни за дейността (1952–1969, 1974–1990,
1994–1995) и заболяванията от венерически болести, трихофития, фавус
и микроспория (1958–1969, 1974–1990); шестмесечни за разкритите легла
и персонала (1978–1985) и клинично-лабораторната дейност (1981–1985,
1990–1995); тримесечни статистически сведения за вътреболничните инфекции (1980–1985).
Структура на кожната заболеваемост в региона (1995).
Книги за решенията на ЛКК (1966–1975).
Щатни разписания (1987–1990).
ОКРЪЖЕН МЕДИКО-ФИЗКУЛТУРЕН ДИСПАНСЕР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1198, 4 описа, 31 а.е., 0.16 л.м., 1965–2000 г.
Създаден е през 1965 г. като Окръжен медико-физкултурен диспансер с
предмет на дейност: медицински надзор върху активно спортуващите, лечебна
дейност, извършване на функционални изследвания, диспансеризация, контрол
върху закаляването на децата в детските градини и училищата, курсове по изправителна гимнастика. От 1980 г. е Окръжен диспансер по спортна медицина,
а от 1988 г. – Диспансер по спортна медицина. Със Заповед № РД-09-468 от 14
юни 2000 г. на Министерство на здравеопазването и решение на Окръжен съд –
Велико Търново от 20 юли 2000 г. се преобразува в „Медицински център за реха-
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билитация и спортна медицина І – Велико Търново“ ЕООД. Едноличен собственик
на капитала е Община Велико Търново.

Заповед на Министерство на здравеопазването, решения на ОбС и Окръжен съд – Велико Търново за преобразуване на диспансера в „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД и
учредителен акт (2000).
Правилници за вътрешния ред (1967, 1990).
Протоколи и материали от годишни събрания (1974–1986, 1991) и заседания на Медицинския съвет (1991–1992).
Библиографска справка на публикации и доклади на медицинския персонал от участие на вътрешни и международни конгреси, конференции и симпозиуми (1965–1987).
Годишни планове за дейността (1969–1972, 1979–1985); програма за
медицинско осигуряване на окръжното проекто-олимпийско звено за ХХIII
олимпийски игри (1984).
Информации за дейността на диспансера (1969–1973); годишни отчети
за работата на кабинетите (1968–1971).
Годишни статистически отчети за дейността на диспансера (1965–1972,
1977–2000); годишни и шестмесечни статистически отчети за разкритите легла
и персонала (1986–1990, 1996, 1998–2000) и медицинските кадри (1994, 2000).
Регистрационни карти на болничното заведение (1998–1999).
Таблици за разделно отчитане на разходите (1998–2000).
Щатни разписания (1965–1968, 1986–1987, 1989–1990, 1998–2000).
Колективни трудови договори (1980–1982, 1991–1992).
ОКРЪЖНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 916, 6 описа, 196 а.е., 1.37 л.м., 1952–2001 г.
Действа от 1951 г. като поликлиника ІІІ категория. През 1957 г. се обединява със стоматологичното отделение при Окръжна болница – Велико Търново
и става Окръжна поликлиника І категория с предмет на дейност: профилактика и лечение на стоматологични заболявания, методическо ръководство на стоматолозите в окръга и научни дейности. От 1987 г. е Районна стоматологична
поликлиника. С решение на Окръжен съд – Велико Търново от 13 дек. 1999 г. е
преобразувана в „Стоматологичен център І – Велико Търново“ ЕООД с общинско
имущество. С Решение № 373 от 26 февр. 2001 г. на ОбС – Велико Търново се
открива процедура за приватизация на центъра. Договор за покупко-продажба на
100 % от дяловете е сключен на 25 септ. 2001 г. между Община Велико Търново
и „Прима Дент“ АД – Велико Търново.
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Учредителен акт на „Стоматологичен център I – Велико Търново“ ЕООД
(1999).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Дружес
твото и прехвърляне на дружествени дялове от Общината на „Прима Дент“
АД – Велико Търново (1999–2001); договор за покупко-продажба и приемопредавателен протокол между Общинска агенция за приватизация и „Прима
Дент“ АД – Велико Търново (2001).
Анализ на правното състояние на имуществото на Дружеството (2001).
Правилници за вътрешния ред, хигиената и лечебната работа (1972–
1973, 1975, 1997).
Протоколна книга на Общополиклиничния колегиум (1963–1972); протоколи от общополиклинични събрания (1970–1974), годишни събрания
(1981–1986), теоретични конференции (1977–1980) и от посещения и оказване методическа помощ на стоматолозите в окръга (1960–1980).
История на Районна стоматологична поликлиника – Велико Търново
(1990); албум със снимки на основателите на поликлиниката и диаграми за
качествените и количествените показатели (1952–1958).
Целеви програми за развитие на стоматологичната помощ (1967–1974,
1981–1985) и дейността на колегията (1958–1965); годишни производствени
планове (1971–1978).
Отчети за работата на колегията при поликлиниката (1958–1965), дейността на окръжната поликлиника и стоматолозите от Павликенски, Еленски,
Горнооряховски и Свищовски райони (1952–1980), работата на отделенията
„Детско“, „Терапия“, „Ортопедия“ и „Хирургия“ (1971–1981); годишни сведения за качествените и количествените показатели на стоматологично обслужване (1969–1978).
Годишни статистически отчети за лечебно-профилактично заведение от
общ тип (1960–1964, 1970–1980, 1983–1990, 1992–1995, 1997, 1999–2001),
разкритите легла и персонала (1983–1990, 1992–1995, 1997–2001), дейността
на стоматолозите (1992–1995, 1997–1998, 2000–2001), резултатите от основен профилактичен преглед на децата и учениците (1993–1995, 1997–2001),
медицинските кадри (1993–1995, 1998).
Дневници на стоматолога за лечебната, профилактичната и протезната
работа (1966–1978).
Бюджети (1981–1985, 1991–2000); годишни счетоводни отчети (1962–
1980, 1991–2000).
Щатни разписания (1957–1980, 1985–2001).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1984–1986).
Колективни трудови договори и анекси (1991, 1993–2000).
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„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1792, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1999–2002 г.
Създаден е на основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г. и Заповед № РД-09293 от 1 юли 1999 г. на министъра на здравеопазването, когато от Обединена
районна болница – Велико Търново се отделя поликлиниката в самостоятелно
Амбулаторно-поликлинично здравно заведение. В края на същата година то се
преобразува в „Диагностично-консултативен център І – Велико Търново“ ЕООД
с предмет на дейност: осъществяване на специализирана доболнична и извънболнична помощ на населението от Община и Област Велико Търново. Едноличен
собственик на капитала е Община Велико Търново. С решение на ОбС – Велико
Търново от 2001 г. Дружеството е обявено за приватизация. Купувач е персоналът на Дружеството, представляван от „Диагностично-консултативен център
Медико“ АД – Велико Търново.

Заповед на Министерство на здравеопазването и препис-извлечение от
протокол на ОбС – Велико Търново за преобразуване на Амбулаторно-поликлинично здравно заведение в „Диагностично-консултативен център I –
Велико Търново“ ЕООД (1999).
Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистриране на Дружес
твото и промени в обстоятелствата по регистрация (1999–2002).
Анализ на правното състояние на имуществото на Дружеството (2001).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1999–2000); годишен баланс
(1999); годишни счетоводни отчети (2000–2001).
Разделителен протокол на активите и пасивите между Обединена районна болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново и Амбулаторно-поликлинично заведение – Велико Търново (1999).
Щатни разписания (1999–2001).
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I –
ПАВЛИКЕНИ“ ЕООД – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1780, 1 опис, 20 а.е., 0.06 л.м., 1998–2006 г.
Създаден е на основание ПМС № 103 от 31 май 1999 г. и Заповед № РД-09539 от 8 ноем. 1999 г. на министъра на здравеопазването, когато от Общинска
болница – Павликени се отделя поликлиниката в самостоятелно Амбулаторнополиклинично здравно заведение. В края на същата година то се преобразува в
„Медицински център І – Павликени“ ЕООД с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ на населението от Павликенския регион. Едноличен собственик на капитала е Община Павликени. С протокол от заседание на ОбС от 2004 г. се прекратявя дейността на Дружество-
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то и то се обявява в ликвидация. С решение от 2006 г. на Окръжен съд – Велико
Търново Дружеството се заличава от търговския регистър.

Решения на ОбС – Павликени и Окръжен съд – Велико Търново за предоставяне на общински имот за стопанисване, промени в обстоятелствата по
регистрация и управление, намаляване на капитала, прекратяване на дейността и заличаване в търговския регистър (2000–2006).
Договор за управление на Дружеството (2000).
Актове за общинска собственост (1998–2004).
Годишни статистически отчети за разкритите легла и персонала (1999–
2000), извънболничната помощ (2000–2001), легловия фонд и медицинските
кадри (2001–2003).
Годишни бюджети (1999–2000); годишни баланси (1999–2001, 2005);
годишни счетоводни отчети (2002–2004); ликвидационен баланс (2006); годишни таблици за разделно отчитане на разходите (1999); одитни доклади от
вътрешни финансови одити (2000–2006).
Разделителен протокол и баланс между Общинска болница – Павликени
и Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – Павликени (1999).
Щатно разписание (1999).
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – СТРАЖИЦА“ ЕООД – СТРАЖИЦА
Ф. 1806, 1 опис, 19 а.е., 0.16 л.м., 1999–2012 г.
„Медицински център І – Стражица“ ЕООД – Стражица е търговско дружес
тво, създадено съгласно Заповед № РД-09-539 от 8 ноем. 1999 г. на Министерство
на здравеопазването чрез преобразуване на Общинска поликлиника – Стражица
в лечебно заведение с предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ на населението от Община Стражица. Дружес
твото е правоприемник на активите и пасивите на Амбулаторно-поликлинично
здравно заведение – Стражица по баланса му към 30 юни 1999 г. Вписано е в търговския регистър на Окръжен съд – Велико Търново с решение от 15 дек. 1999 г.
по фирмено дело № 1689/1999 г. На основание писмо № 435 от 18 февр. 2009 г. на
Регионален център по здравеопазване – Велико Търново, ОбС – Стражица приема
решение за прекратяване дейността на Центъра и обявяването му в ликвидация.
С удостоверение от 28 май 2012 г., Агенцията по вписванията удостоверява, че в
търговския регистър е вписано прекратяване дейността на дружеството.

Заповед на Министерство на здравеопазването за преобразуване на
Общинска поликлиника – Стражица в лечебно заведение „Медицински център І – Стражица“ ЕООД, решения на Окръжен съд – Велико Търново за
регистриране на дружеството, промени в обстоятелствата по регистрация и
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удостоверение от Агенцията по вписванията за прекратяване на дейността
(1999–2012).
Препис-извлечения от протоколи от заседания на ОбС – Стражица за
преобразуване на поликлиниката в медицински център, сключване на договори с управителя и ликвидатора, разрешение за отдаване под наем на медицинско оборудване и медицинския транспорт и др. по дейността на Дружеството
(2000–2012).
Договор и анекс за възлагане на управлението, представителството и
извършване на ликвидация между Общината и ликвидатора, отчети на ликвидатора и заключителен доклад за дейността му (2010–2012).
Правилник за вътрешния трудов ред (2003).
Протоколи и материали от заседания на Медицинския съвет (1999–
2008), протоколна книга от заседания на ЛКК (2002–2003).
Годишни статистически отчети за медицинските кадри, разкритите легла
и персонала (2000–2008).
Годишни счетоводни отчети (1999–2007), годишен отчет за финансовото състояние за 2008 г. с данъчна декларация и оборотна ведомост, встъпителен баланс към 10 май 2010 г. и годишен баланс за 2011 г. (2009–2012);
одитни доклади от извършени финансови одити за периода 2000–2006 г.
(2003–2006).
Щатни разписания с изменения (1999–2008).
ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1090, 7 описа, 512 а.е., 5.34 л.м., 1936–2000 г.
До 1946 г. хигиенно-епидемиологичната дейност е разделена между различни дирекции и служби в МНЗ. През 1947 се създава специална дирекция „Санитарно-противоепидемично дело“, която през 1951 г. прераства в „Санитарно-противоепидемично управление“. В края на 1950 г. започва изграждането на
санитарно-епидемиологични станции в окръжните, околийските и градските
центрове. През 1957 г. Окръжната санепидстанция във Велико Търново се обединява с околийската и градската. От 1966 г. се преименува на Хигиенно-епидемиологичен институт със седалище във Велико Търново, клонове в Габрово, Севлиево
и Свищов и противоепидемични групи в Горна Оряховица, Павликени, Дряново и
Елена. С Указ № 211 на ДС на НРБ от 11 февр. 1972 г. се правят промени в организацията на държавния санитарен контрол и Институтът се преименува на
Хигиенно-епидемиологична инспекция. Основни задачи на Инспекцията са борба
със заразните болести, санитарен контрол и здравна просвета. С ПМС № 351 от
1 февр. 2005 г. се преобразува в Регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве.
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Правилници за вътрешния ред (1967–1999).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1979–1986), заседания на Дирекционния (1966–1975, 1991–1995, 1997–2000), Бригадния (1983–1985) и
Хигиенния (1984–1990) съвети.
Годишни отчетни доклади (1952–1961, 1968–1986) и отчети за дейността
на Инспекцията (1991–1995).
Годишници на Института (1968–1969).
Профилактични програми и планове за хигиенно-епидемиологично осигуряване на населението (1984–1990); годишни планове за дейността (1966–
1990, 1997–2000).
Здравни досиета на Велико Търново и селата Чолаковци, Малък чифлик
и Шереметя (1936–1951).
Годишни отчети за дейността на Инспекцията (1996–2000), годишни задачи и технологии в първичната профилактика и държавния санитарен контрол (1992–1996).
Годишни статистически отчети за дейността на Инспекцията и поделенията ѝ (1950–1964, 1966–1973, 1977–2000).
Годишни финансови планове (1982–1988); годишни бюджети (1966–
1985, 1996–2000) и отчети за изпълнението им (1991–2000); годишни счетоводни отчети (1958–1963, 1966–1995, 1999–2000).
Щатни разписания (1945–1958, 1960–1990, 1992–2000).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1960–1963,
1978–1986) и заседания на профкомитета (1986–1988).
Колективни трудови договори (1991–1994).
САНАТОРНО-КУРОРТЕН КОМПЛЕКС – с. ОВЧА МОГИЛА
Ф. 1629, 2 описа, 111 а.е., 0.55 л.м., 1976–2000 г.
Създаден е през 1975 г. като Балнеосанаториум за осъществяване на лечебно-профилактична дейност, използвайки свойствата на откритата в селото
минерална вода. Със Заповед № 6013 от 26 окт. 1977 г. на МНЗ се преобразува
в Санаторно-курортен комплекс, към който преминават и балнеолечебниците в
с. Вонеща вода и с. Шипково, Ловешко. В началото на 1997 г. балнеолечебницата
в с. Шипково преминава към Санаторно-курортен комплекс – с. Баня, Пловдивско,
а балнеолечебницата в с. Вонеща вода – към Община Велико Търново. Със Заповед
№ РД-18-27 от 28 юли 2000 г. на Министерство на здравеопазването и решение
на Софийски градски съд от 2 авг. 2000 г. комплексът става филиал на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – София.

Заповед на МНЗ за образуване на Санаторно-курортен комплекс –
с. Овча могила (1977).
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Заповеди на Министерство на здравеопазването за предаване на ОбНС –
Велико Търново за стопанисване и експлоатация на обект „Балнеолечебница
с минерална баня“ в курорта с. Вонеща вода, предаване на спортния стопански инвентар и медицинска апаратура и приемо-предавателен протокол
между Община Велико Търново и комплекса (1991–1996).
Заповед на Санаторно-курортно управление – София за преминаване на
санаторно-курортните звена в с. Шипково, Ловешко към Санаторно-курортен комплекс – с. Баня, Пловдивско, баланс на активите и пасивите към 1 ян.
1997 г., описи на дълготрайни материални активи, сметки, работно облекло и
досиета на служителите (1996–1997).
Споразумителен протокол между Министерство на здравеопазването,
Санаторно-курортен комплекс – с. Овча могила и Община Свищов относно
преобразуването на Здравната служба на комплекса в Амбулаторно-поликлинично заведение и прехвърлянето на наличното имущество, щатни бройки
и средства за издръжка към 1 окт. 1999 г.
Заповед на Министерство на здравеопазването и решение на Софийски
градски съд за преобразуване на съществуващите публични санаторно-курортни здравни заведения в лечебно заведение „Специализирани болници за
рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД (2000); приемо-предавателен
протокол и материали към него за предаване на активите и пасивите на Санаторно-курортен комплекс – с. Овча могила на дружеството (2000).
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред (1979–1980,
1995–2000).
Протоколи от заседания на СС (1980–1993).
Годишни отчетни доклади за лечебно-профилактичната и стопанската
дейност (1979, 1981, 1984–1990); отчети, справки, информации за дейността
на комплекса (1980–1989, 1991–1993, 1995–1999).
Характеристика на комплекса и протокол от химически анализ за състава на минералната вода и лечебните ѝ свойства (1980–1981); отчети-анализи
за направените реконструкции, модернизации и основен ремонт със строителен характер на обектите на комплекса (1993–1996).
Годишни планове за здравната мрежа (1976–1982, 1984–1987), използване на легловия фонд (1976–1990); годишни отчети за изпълнение на легловия фонд (1977–1990), плановете по приходите (1976–1979, 1981–1990) и
здравеопазването (1981–1983, 1988–1990).
Годишни статистически отчети за разкритите легла и персонала (1979–
1980, 1984, 1987–1999), баните (1985–1988), санаториума за нетуберкулозно
болни (1986–1990), медицинските кадри (1991–1995, 1998, 2000), дейността
на санаториума (1999–2000).
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Годишни бюджети (1991–2000) и отчети за изпълнение на бюджета
(1991–1999); годишни счетоводни отчети (1991–2000).
Щатни разписания (1976–1979, 1981–2000).
Протоколи и материали от събрания на профорганизацията (1977–1978,
1984–1986) и заседания на профкомитета (1979–1987).
Колективни трудови договори и анекси (1979–1980, 1982–1986, 1988–
1989, 1992–1996).
ХІІ. 2. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 22, 1 опис, 220 а.е., 3,44 л.м., 1928–1948 г.
Съществува от 1918 г. Регистрира, насочва и контролира движението на
работната ръка според нуждите на предприятията, осигурява правото на обезщетение на безработните, изплаща семейни добавки. От 1 май 1948 г. преминава
като отдел „Труд и социални грижи“ към Околийски народен съвет – Велико
Търново.

Отчети, рапорти и сведения за дейността на Инспекцията (1945–1948).
Сведения и отчети за дейността на фабричните лекари и организиране
почивката на работниците (1946–1947).
Протоколи на местните помирителни комисии и помирителни дела
(1928–1948).
Преписки по уреждане на осигурителни книжки на работниците и служителите, определяне на работното време, трудовите норми и заплащането
на извънредния труд, отпускане помощи и семейни добавки на работниците,
уреждане отпуски на чиновниците (1945–1948).
Статистически сведения за движението на работниците (1946–1948).
Устави, протоколи и кореспонденция на работническите задруги в района на Инспекцията (1938–1948).
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1695, 2 описа, 71 а.е., 0.30 л.м., 1984–2000 г.
Създадено е през 1984 г. при трансформирането на отдел „Държавно обществено осигуряване“ при ОС на БПС – Велико Търново в Окръжно управление
„Социално осигуряване“ с предмет на дейност държавно обществено осигуряване. След прекратяване дейността на ОНС – Велико Търново се преименува на
Районно управление „Социално осигуряване“. През 1995 г. става териториално
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поделение на новосъздадения Национален осигурителен институт, който поема
управлението на държавното обществено осигуряване.

Структурна схема на управление (1990); правилник за организацията и
дейността (1998).
Шестмесечни отчетни доклади (1988–1989); доклад за предложения, сигнали, молби и жалби на граждани (1989).
План за провеждане на обучение по „Практическо прилагане на правилника за оценка на трудовото изпълнение“ на служителите от Управлението,
списъци на участниците и доклад за приложение на правилника (1999).
Годишни планове (1992–1997) и отчети (1991–1997, 1999–2000) за контролно-ревизионната дейност; информации за дейността на медицинския
сектор с приложени таблици (1996–2000).
Годишни бюджети (1984–2000) и отчети за изпълнението им по социалното осигуряване (1984–2000) и извънбюджетните сметки (1996–2000); годишни счетоводни отчети за социално (1985–1986, 1988–1995) и пенсионно
осигуряване (1989–1995); годишни баланси (1996–2000).
Щатни разписания (1984–2000); годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1989–1995).
Протоколи от общи събрания на синдикалната организация (1991–1995).
Б Ю Р А ПО Т РУД А
4 фонда, 5 описа, 87 а.е., 0,33 л.м., 1989–1997 г.
Създадени са на основание ПМС № 57 от 5 дек. 1989 г. за пренасочване и
ефективно използване на освобождаваната работна сила и Заповед № 2 от 29 ян.
1990 г. на председателя на Комитета по труда и социалното осигуряване като
Бюра по труда с предмет на дейност: посреднически услуги при търсене и предлагане на работна сила, квалификация и преквалификация, организация и контрол
по изплащане на обезщетения при безработица, защита на вътрешния трудов
пазар, събиране, обработка, анализи и предоставяне на информация за пазара на
труда. Имат филиали в Стражица, Елена, Златарица, Полски Тръмбеш, Лясковец, Сухиндол и Белене. От 2003 г. са Дирекции „Бюро по труда“.

БЮРО ПО ТРУДА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1701, 2 описа, 31 а.е., 0.12 л.м., 1989–1997 г.

Има филиали в Елена, Златарица, Полски Тръмбеш и Стражица.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1753, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1990–1997 г.

Има филиал в Лясковец.
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1755, 1 опис, 17 а.е., 0.06 л.м., 1989–1997 г.

Има филиал в Сухиндол.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – СВИЩОВ
Ф. 1754, 1 опис, 19 а.е., 0.07 л.м., 1990–1997 г.

Има филиал в Белене.

ПМС № 57 за пренасочване и ефективно използване на освобождаваната работна сила – Ф. 1701, Ф. 1755 (1989).
Заповед на Комитета по труда и социалното осигуряване за изграждане
на бюрата и разпореждане до председателите на общинските съвети за битовото устройване и кадрово окомплектоване – Ф. 1753, Ф. 1755 (1990).
Правилници за вътрешния ред – Ф. 1701 (1992, 1997), Ф. 1753 (1996),
Ф. 1754 (1992–1993).
Анализи и информации за динамиката на трудовата заетост и безработицата в региона (1990–1991), състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда (1992–1997), равнището, динамиката и структурата на заетостта,
безработицата и свободните работни места (1992–1997), дейността на сектор
„Посреднически услуги по заетостта“ (1993–1996) и сектор „Регистрация и
информация“ (1993–1994), резултатите от прилагане на програма за временна заетост (1993–1995, 1997).
Отчети за дейността по професионалното ориентиране, консултиране,
квалификация и мотивация на безработни и заети лица (1992, 1994–1997).
Годишни план-сметки на разходите за издръжка, годишни счетоводни
отчети (1990–1997).
Щатни разписания (1990–1997).
ДИРЕ К ЦИИ „ СОЦИ А Л НО ПО Д ПО МАГАНЕ “
9 фонда, 10 описа, 169 а.е., 1.12 л.м., 1990–1999 г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1702, 2 описа, 39 а.е., 0.32 л.м., 1990–1998 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ГОРНА
ОРЯХОВИЦА
Ф. 1768, 1 опис, 21 а.е., 0.17 л.м., 1991–1999 г.
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ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ЕЛЕНА
Ф. 1771, 1 опис, 19 а.е., 0.10 л.м., 1991–1998 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ЗЛАТАРИЦА
Ф. 1770, 1 опис, 16 а.е., 0.09 л.м., 1994–1998 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ЛЯСКОВЕЦ
Ф. 1769, 1 опис, 19 а.е., 0.08 л.м., 1991–1999 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1776, 1 опис, 11 а.е., 0.05 л.м., 1991–1998 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ
Ф. 1766, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1991–1998 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – СВИЩОВ
Ф. 1767, 1 опис, 18 а.е., 0.13 л.м., 1991–1998 г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – СУХИНДОЛ
Ф. 1772, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1991–1998 г.
На основание Писмо № СГ-00-1995 от 15 авг. 1990 г. на МНЗСГ и Заповед
№ 2363 от 23 авг. 1990 г. на ИК на ОбНС – Велико Търново в града се създава
Център за социални грижи като експеримент за изграждане на нова организация за социални дейности по места. С ПМС № 117 от 20 ноем. 1990 г. се създава
Национален център за социални грижи, в бившите окръжни градове – регионални
центрове, а в центровете на общини – общински центрове за социални грижи.
Центърът във Велико Търново продължава дейността си като регионален. През
1991 г. общински центрове се изграждат в общините Горна Оряховица, Елена,
Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол, а през
1994 г. – в Златарица. Предметът на дейност е социално подпомагане и социално
обслужване на възрастни, инвалиди и социално слаби граждани на територията
на общините. През 1998 г. се преименуват на Общински служба за социално подпомагане. От 2003 г. са Дирекции „Социално подпомагане“.

Заповеди на председателите на общинските съвети за създаване на центрове за социални грижи – Ф. 1702 (1990), Ф. 1766, Ф. 1767, Ф. 1768, Ф. 1769,
Ф. 1771, Ф. 1772 (1991), Ф. 1770 (1994).
Правилници за вътрешния ред (1993, 1998–1999).
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Протоколи и материали от проведени конкурси за назначаване ръководители на Центъра и на Дома за социални грижи – с. Илаков рът – Ф. 1771
(1991).
Заповед на кмета на Община Лясковец за безвъзмездно ползване на
сграда – Ф. 1769 (1998).
Писма от Министерство на труда и социалните грижи с одобряване предложения на кмета на Община Павликени за разкриване на Дом за стари хора
в с. Караисен и Дом за деца с умерена умствена изостаналост в с. Михалци;
протокол на Държавна приемателна комисия за установяване годността за
ползване на сградата в с. Михалци и Заповед на Община Павликени за безвъзмездно предаване имуществото от Кметство – с. Михалци на Общински
център за социални грижи – Павликени – Ф. 1776 (1992–1995).
Заповед на кмета на Община Свищов за обслужване на Дом за стари
хора – Свищов от Общинския център за социални грижи и приемо-предавателни протоколи на извлечения на счетоводните сметки и наличните складове – Ф. 1767 (1995).
Договори за съвместна дейност с Бюрото по труда – Ф. 1768 (1997–
1999).
Анализи за дейността (1992–1993, 1996–1997); отчет-анализи за трудотерапията и помощната стопанска дейност в домовете за социални грижи
(1993–1994); информация за съвместната дейност с БЧК – Велико Търново –
Ф. 1702 (1997).
Годишни статистически отчети за дейността по социалните грижи (1991–
1998), персонала и ФРЗ (1990–1993); отчети-таблици с годишните резултати
(1996–1998).
Годишни бюджети (1991–1998) и отчети за изпълнението им (1990–
1998); годишни баланси (1991–1998); ревизионни актове от финансови ревизии (1991–1998).
Приемо-предавателен протокол на активите и пасивите на материални и
разчетни сметки и разделителен баланс между Центъра и Общинска болница – Елена – Ф. 1771 (1991).
Щатни разписания (1990–1998).
Протоколи от събрания на синдикалната организация (1991–1998) и заседания на ръководството (1993–1998); отраслово споразумение между Центъра и работниците и служителите от системата на заведенията за социални
грижи на територията на Общината за решаване на трудовите и осигурителните отношения – Ф. 1702 (1993).
Колективни трудови договори (1991–1998).
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ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – ДОМ „МАЙКА И ДЕТЕ“ –
ДЕБЕЛЕЦ
Ф. 844, 5 описа, 85 а.е., 0.67 л.м., 1953–1998 г.
Открит е през 1953 г. за отглеждане на деца до тригодишна възраст на самотни майки, социално застрашени, сираци, болни родители, студенти, хипот
рофилни деца. Подчинен е пряко на отдел „Народно здраве“ при ОНС – Велико
Търново.След закриване на ОНС през 1988 г. променя наименованието си на Дом
„Майка и дете“.

Правилници за вътрешния ред (1968–1996).
Заповедни книги (1953–1968), протоколи и материали от годишни съб
рания (1970–1986) и заседания на административното ръководство (1956–
1958).
Предложения до висшестоящи организации за подобряване на работата
в дома (1976–1978).
Годишни отчетни доклади (1986–1993, 1996–1998); отчети и информации на главния лекар по дейността (1954–1966, 1977–1980, 1985).
Годишни работни планове (1956–1993, 1996–1998).
Годишни статистически отчети за дейността (1991–1998), медицинските
кадри (1989, 1992, 1994, 1996–1998), разкритите легла и персонала (1981–
1998), персонала и ФРЗ (1981–1995); статистически сведения за вътреболничните инфекции (1981–1998) и извършените профилактични имунизации и
реимунизации (1981–1990, 1995–1998).
Годишни бюджети (1953–1976, 1980–1989, 1996–1998) и отчети за изпълнението им (1980–1989, 1996–1998); годишни баланси (1955–1976, 1997–
1998).
Разделителен протокол между Постоянни детски ясли – Велико Търново
и Дом „Майка и дете“ – Дебелец, оборотна ведомост по балансови сметки и
обяснителна записка (1996).
Ревизионни актове, протоколи и доклади от извършени финансови ревизии и обследвания в дома (1955–1968, 1972–1975).
Щатни разписания (1954–1976, 1990–1998).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1957–1967, 1971–1985).
ДОМ ЗА БАВНОРАЗВИВАЩИ СЕ ГЛУХИ – с. ЦЕРОВА КОРИЯ
Ф. 1231, 5 описа, 72 а.е., 0.34 л.м., 1963–2000 г.
Открит е през 1963 г. за лечение и трудотерапия на олигофрени – глухонеми
от цялата страна. От 1974 г. е Дом за социални грижи. През 1989 г. се преимену-
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ва на Дом за мъже и жени с умерена и тежка умствена изостаналост (глухи) и
домашен социален патронаж, като в дейността му се включва и обслужването
със социален патронаж на населението от селата Капиново, Миндя, Пчелище и
Церова кория. От 2000 г. е Дом за възрастни с умствена изостаналост.

Правилници за вътрешния ред (1964–1993).
Протоколи и материали от годишни събрания (1981–1990).
Годишни отчетни доклади (1969, 1974, 1976–1980); отчети и информации за дейността (1964–1969, 1978).
Годишни планове за дейността на дома, учебно-възпитателната работа, медицинската служба и помощното стопанство (1965–1975, 1978–1989,
1991–1992).
Годишни статистически отчети за дейността по социалните грижи (1982–
1988, 1990), разкритите легла и персонала (1983–1990), производството на
селскостопански култури (1966–1967, 1973, 1977–1978, 1981, 1985–1986),
изпълнение на задачите по самозадоволяването (1982–1987, 1990), посевните площи (1978–1982, 1987–1989) и преброяване на животните (1977, 1982,
1984–1987).
Годишни бюджети на дома (1963–1964, 1976–1983, 1985–1994, 1998–
1999) и социалния патронаж (1991–1994); план-сметки за дейността на помощното стопанство (1983–1990); баланс (1963); годишен счетоводен отчет
(1964).
Щатни разписания на служителите от дома (1963–1967, 1975–1976,
1981–1982, 1985–1986, 1988–1997, 1999–2000) и социалния патронаж (1991–
1995).
Протоколи и материали от годишни събрания на профорганизацията
(1965, 1967, 1974–1978, 1982–1997) и заседания на Синдикалния комитет
(1989–1995).
Колективни трудови договори (1986–1987, 1991, 1993, 1995).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
ОКРЪЖНА ПОЛИКЛИНИКА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 905, 1 опис, 14 а.е., 0,29 л.м., 1952–1966 г.
ОКОЛИЙСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 149, 1 опис, 13 а.е., 0.28 л.м., 1946–1947 г.
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧНО ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ
В ЛИКВИДАЦИЯ – СВИЩОВ
Ф. 1797, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1999–2001 г.
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„СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР І – СВИЩОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1798, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1999–2003 г.
ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ ОКРЪЖЕН
СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 821, 1 опис, 16 а.е., 0.54 л.м., 1960–1969 г.
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ХІІІ. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
ХІІІ. 1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА
КУЛТУРА И СПОРТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1124, 3 описа, 142 а.е., 2.84 л.м., 1952–1987 г.
Създаден е през 1957 г. на база на съществуващите доброволни спортни
организации на територията на общинските и градските съвети с предмет на
дейност: ръководство, контрол и подпомагане на физкултурните дружества в
региона. От 1 ян. 1988 г. преустановява дейността си поради настъпилите административни промени в страната.

Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1960–1964,
1969–1987), пленуми (1962–1964, 1966–1984) и заседания на Бюрото (1957–
1987).
Доклади, отчети и информации за изпълнение на държавния физкултурен план и плановете по масов спорт в окръга (1952–1966).
Годишни отчети на ОС (1957–1966), околийските съвети и физкултурните дружества (1957–1958) и международната дейност на дружествата
(1972–1974).
Информации за дейността на спортните секции към Съюза (1957–1966).
Програми, протоколи и отчетни формуляри от провеждане на републикански и селски спартакиади (1958–1966, 1973).
Предложения от ОС на БСФС и решения на ЦС на БСФС за награждаване на спортисти и спортни деятели (1975–1976).
Албум на първия републикански турнир по художествена гимнастика
„Десислава – 75“ – Велико Търново (1976).
Годишни финансови планове (1982–1987); годишни бюджети (1967–
1987) и счетоводни отчети (1968–1972, 1976–1987); щатни разписания
(1967–1987).
Бюджетни сметки, финансови отчети и щатни разписания на физкултурните дружества от окръга (1957–1965).
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ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ „ЕТЪР“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1188, 4 описа, 104 а.е., 1.01 л.м., 1950–1993 г.
Създадено е през 1924 г. като Спортен клуб „Етър“. В периода 1945–1949 г.
е с наименования „Етър – юнак“ и „Трапезица“. От 1957 г. е Физкултурно дружество „Етър“. Към него се създават младежки и юношески школи по различни
спортове. Предметът на дейност е организиране на спортната и състезателната дейност на физкултурните колективи в учрежденията и училищата от
Велико Търново и на представителните отбори на Дружеството. През 1993 г.
преустановява дейността си, като спортната дейност преминава към изградените спортни клубове.

Правилник за вътрешния ред (1989).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1964–1968,
1981–1989), пленуми (1967–1971, 1986–1992) и заседания на Бюрото (1950–
1992).
Годишни доклади за спортната и състезателната дейност (1950–1964).
Отчети за изпълнение решенията на конгреси на БСФС (1981–1986).
Доклади и информации за строителство на спортни сгради и стадион
„Ивайло“ (1951–1960).
Планове, доклади и информации от честване 60-годишния юбилей на
Дружеството (1984).
Програма за развитието на физическата култура и спорта във Велико
Търново (1970–1975); годишни и насрещни планове за дейността (1969–
1975).
Единни съюзни планове на Дружеството (1988–1990) и отчети за изпълнението им (1987–1990).
Планове, отчети и информации за провеждане на Седмата републиканска спартакиада (1985–1989).
Протоколи и материали от проведени национални лекоатлетически кросове за купа „Ивайло“ (1984–1993).
Планове, регламенти, протоколи по провеждане и участие в международни спортни срещи (1986–1990).
Годишни: финансови планове (1982–1991), бюджети (1952–1967, 1973–
1977), счетоводни отчети (1953–1964, 1967–1974), баланси (1976–1992).
Щатни разписания (1952–1969, 1972–1977, 1980–1990); еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по длъжности, пол и образование (1965–1975).
Протоколна книга от заседания и събрания на профорганизацията
(1978–1990).
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ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „ЛОКОМОТИВ“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1291, 2 описа, 93 а.е., 0.62 л.м., 1930–1981 г.
Създадено е през 1921 г. като Спортен клуб „Левски“. В периода 1935–1958 г.
е Спортен клуб „Никола Петров“. От 1959 г. е Дружество за физическа култура
и спорт „Локомотив“ с предмет на дейност: развитие на масовата физкултура
и спорт и организиране на спортната и състезателната дейност на представителните отбори на Дружеството.

Правилник за работата на щатния апарат и помощните органи (1978).
Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на Дружес
твото (1962, 1966, 1969, 1971, 1974–1981) и спортните секции (1975–1979),
пленуми (1961–1979), заседания на Бюрото (1962–1980).
Спортна характеристика на Дружеството (1978).
Снимки от живота и дейността на Дружеството (1930, 1960, 1965–1966).
Планове и програми за развитие на физкултурата и спорта (1961–1980);
годишни планове за дейността (1976–1980).
Годишни отчети за изпълнение на държавния физкултурен план и спортния календар (1961–1978).
Планове, протоколи и оценки от организиране, провеждане и участие в
национални и международни спортни мероприятия (1962, 1969, 1974, 1976–
1980).
Годишни статистически отчети по труда (1964–1973), персонала и ФРЗ
(1965, 1967–1969); еднократни статистически отчети за специалистите с
висше, полувисше и средно специално образование (1968–1972, 1974) и за
разпределение на персонала по пол, длъжност и местоживеене (1972, 1974–
1975).
Годишни бюджети (1976–1978, 1980) и счетоводни отчети (1967–1975,
1977–1980); оборотни ведомости (1964–1966).
Щатни разписания (1976–1978, 1980).
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ –
ПАВЛИКЕНИ
Ф. 1257, 2 описа, 39 а.е., 0.21 л.м., 1966–1981 г.
Създадено е през 1922 г. като Спортен клуб „Гранит“. В периода 1931–
1948 г. няколко пъти променя наименованието си. От 1949 г. е Дружество за
физическа култура и спорт „Червено знаме“ с предмет на дейност: развитие на
масовата физкултура и спорт и организиране на спортната и състезателната
дейност на представителните отбори на Дружеството.
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Протоколи и материали от конференции, пленуми (1970–1975) и заседания на Бюрото (1970–1975, 1978–1980).
Програми за развитие на физическата култура, спорта и туризма в района на общината (1970–1980); годишни планове за дейността (1970–1975);
държавен физкултурен план (1978–1979).
Годишни отчети и анализи за изпълнение на държавния физкултурен
план (1966–1975, 1978–1979); информации и оценки за спортната и състезателната дейност (1972, 1976–1979).
Годишни: финансови планове (1971–1975), бюджети и баланси (1971–
1980).
Щатни разписания (1971–1975).
Отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1975–1976, 1979–
1981).
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
„АКАДЕМИК“ – СВИЩОВ
Ф. 1255, 2 описа, 45 а.е., 0.30 л.м., 1964–1980 г.
Създадено е през 1957 г. от обединението на всички спортни клубове в града.
Предметът на дейност е: развитие на масовата физкултура и спорт и организиране на спортната и състезателната дейност на представителните отбори
на Дружеството.

Протоколни книги от заседания на Бюрото (1968–1979) и на отдел „Методичен“ (1972–1974, 1977); протоколи и материали от отчетно-изборни конференции на Дружеството (1977–1979) и на секции: „Вдигане на тежести“,
„Лека атлетика“, „Джудо“, „Тенис на маса“, „Хандбал“, „Плуване“ и „Шахмат“ (1977–1978).
Отчетни доклади за методическата, спортната и състезателната дейност
(1964–1976, 1979).
Държавни и насрещни планове (1970–1980).
Годишен отчет за работата на футболните отбори и групите по футбол
(1975).
Отчетни форми за масовизиране на спортовете, масовата физкултура и
спортното майсторство (1972–1980).
Сведения за класацията на дружествените отбори в „А“ и „Б“ републикански групи (1976).
Годишни бюджети (1978–1980) и счетоводни отчети (1976–1980).
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ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1125, 2 описа, 86 а.е., 0.97 л.м., 1884–1988 г.
Създаден е през 1959 г. с предмет на дейност: организиране и ръководство
дейността на съществуващите ловно-рибарски дружества в окръга. Прекратява дейността си от началото на 1988 г. поради настъпилите административни
промени в страната.

Правилник за вътрешния ред (1980).
Протоколни книги от пленуми и конференции (1961–1962, 1969–1976) и
заседания на Бюрото (1959–1987).
Протоколи и материали от: отчетно-изборни конференции на Съвета
(1972–1987) и на дружествата в Горна Оряховица, Елена, Полски Тръмбеш,
Свищов, Сухиндол и Килифарево (1967–1968, 1982–1985); заседания на секциите по риболовен спорт (1967–1968).
Протоколна книга от заседания на дружество „Мрена“ – с. Ресен (1946–
1947).
Отчетни доклади за дейността на дружествата във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Килифарево и Сухиндол (1964–1966, 1975–1977, 1985–1987).
Доклад от юбилейно честване „100 години ловно-рибарско движение
във Велико Търново“ (1984).
Снимки от дейността на ловно-рибарски дружества в региона (1884–
1988); паметна книга на ловен развъдник „Буковец“ (1934–1973).
Програма за развитие на спортния риболовен сезон във Великотърновски окръг (1982–1985); годишни планове за дейността (1974–1987) и ползването на местния дивеч през зимния сезон (1976–1979).
Карти на ловните стопанства (1962).
Планове и отчетни доклади на ловно-рибарските дружинки със сведения
за унищожения вреден дивеч и протоколи за проведена таксация на полезния
дивеч (1961–1967).
Производствено-финансови планове за Шараново стопанство – с. Хотница и Фазаново стопанство – Павликени (1979–1983).
Годишни: бюджети (1979–1983), баланси (1962–1968), счетоводни отчети (1979–1985).
Щатни разписания (1979–1983).
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ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1126, 3 описа, 37 а.е., 0.33 л.м., 1933–1990 г.
Създадено е през 1884 г. като „Ловен кръжец“. След 1944 г. продължава
дейността си по ръководство на ловно-рибарските дружинки, намаляване на
вредния дивеч, опазване на полезния дивеч и рибата от хищници и бракониери на
територията на Дружеството.

Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1977–1985,
1988, 1990), пленуми (1977–1985, 1988–1990) и заседания на Бюрото (1938–
1958, 1977–1985, 1988–1990).
Протоколни книги от заседания на Проверителния съвет на Риболовно
дружество „Сини вир“ – Велико Търново (1933–1947) и настоятелството на
Ловно-стрелческо дружество „Сокол“ – Велико Търново (1938–1958).
Юбилеен доклад по случай 100-годишнината от създаването на Дружес
твото (1984).
Предложение от заместник-председателя до Бюрото на Дружеството
за обособяване на ловно-рибарски дружинки в селата Войнежа и Пушево
(1990).
Доклади, информации и оценки по дейността на Дружеството (1976–
1985, 1989–1990).
Броеве на вестници „Ловец“ – орган на сдружените ловци (1933–1935) и
„Кооп ловец“ – орган на кооперираните ловци (1936–1939).
Годишни баланси (1956–1969); ревизионни актове от финансови ревизии (1965–1969).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ
АВТОМОБИЛИСТИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1253, 3 описа, 95 а.е., 0.54 л.м., 1967–2001 г.
Създаден е през 1967 г. като Български автомобилен и туринг клуб – Велико Търново. От 1972 г. се преименува на ОС на СБА с предмет на дейност: обслужване в техническо отношение личните превозни средства на своите членове,
вътрешен и международен туризъм, спортно-състезателна дейност, участие в
безопасността на движението, пътна помощ и др. През 1988 г. се трансформира
в ОбС на СБА, а от 1994 г. е Териториална организация на СБА. От 2001 г. СБА
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в частен интерес.

Устави на СБА (1992, 1994, 1997, 2001).
Протоколи и материали от пленуми (1969–1970), общи събрания (1992–
2000), заседания на Бюрото (1968–1974, 1978–1987) и УС (1992–2001).
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Годишни доклади-анализи за цялостната дейност (1978–1987).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1988–1989), експлоатацията на автомобилния транспорт (1988–1989, 1991), развитието на
физкултурата в системата на СБА (1991, 1996).
Годишни бюджети (1967–1974, 1978–1981, 1983–1987, 1998–2001) и
счетоводни отчети (1967–1974, 1976–1985, 1988–1991, 1997–2001); ревизионни актове (1967–1986, 1993–2000).
Щатни разписания (1968–1974, 1976–1987).
Годишни доклади за дейността на профорганизацията (1982–1986).
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1750, 1 опис, 19 а.е., 0.05 л.м., 1985–1995 г.
Създаден е с Решение № 125 от 26 дек. 1985 г. на ОбНС – Велико Търново с
предмет на дейност: организиране на културни, спортни, развлекателни и обществено-политически прояви и отдаване на помещения под наем.

Протокол на приемателна комисия за въвеждане в действие на Двореца
(1987).
Статут и правилник за вътрешния ред (1993).
Протоколи от заседания на Организационния комитет и план за организиране и провеждане световно първенство по хандбал за девойки (1992–
1993).
Еднократни статистически отчети за специалистите с висше, полувисше
и средно специално образование (1986) и образователната структура на персонала (1992).
Приходно-разходни сметки (1988–1990); годишен баланс и отчет за приходите и разходите (1991); годишни счетоводни отчети (1992–1995); ревизионни актове (1985–1994).
Щатни разписания (1985–1995).
Колективни трудови договори (1991, 1993).
ОБЩИНСКО ЗВЕНО „СПОРТНИ ИМОТИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1650, 2 описа, 37 а.е., 0.14 л.м., 1986–1995 г.
Регистрирано е с Решение № 20 от 25 авг. 1986 г. на Окръжен съд – Велико
Търново като СП „Спортни имоти и прояви“ на директно подчинение на Дружество за физкултура и спорт „Етър“ – Велико Търново с предмет на дейност:
стопанисване, поддържане и ремонт на спортните съоръжения, осигуряване ма-
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териално-техническото и битовото обезпечаване на спортните отбори и прояви
и на граждани срещу заплащане на услугите. От 1993 г. е „Спортни имоти и
прояви“ ЕООД, от 1996 г. – Общинско звено „Спортни имоти“ и от 1997 г. – Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“.

Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация на „Спортни
имоти и прояви“ ЕООД, промени в управлението и на ОбС – Велико Търново
за образуване на Общинско звено „Спортни имоти“ (1993–1995).
Протоколи от общи събрания (1987–1989, 1993–1995) и заседания на
СС (1988–1989, 1991).
Годишен отчетен доклад (1988).
План-програма за ремонтните работи на спортната база (1988); годишни
планове по труда (1986–1990).
Информации за ефективното стопанисване на спортните обекти (1989,
1993–1994). Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ (1987–1990),
експлоатацията на автомобилния транспорт (1986–1992); еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по категории, групи длъжности, пол и брой на незаетите места и за броя на работещите пенсионери
(1987–1989).
Годишни финансови планове (1986–1995) и счетоводни отчети (1987–
1995).
Щатни разписания (1986–1995).
Протоколи от учредително събрание на профорганизацията (1986) и заседания на профкомитета (1986–1990).
Колективен трудов договор (1991).
ХІІІ. 2. ТУРИЗЪМ И ОТДИХ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1040, 3 описа, 172 а.е., 1.54 л.м., 1957–1987 г.
Създаден е през 1957 г. със задача да организира и ръководи туристическите дружества в селищата и ведомствата на окръга в тяхната дейност по провеждане на спортно-туристически прояви, походи и екскурзии. От 1 ян. 1988 г.
прекратява дейността си поради настъпилите административно-териториални промени в страната.

Правилник за вътрешния ред (1979).
Протоколи и материали от учредителна (1957) и отчетно-изборни конференции (1957–1966, 1968–1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987), пленуми
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(1957–1966, 1968–1977), съвещания (1957–1966, 1968–1975) и заседания на
Бюрото (1958–1975, 1977–1987).
Доклади, планове и информации, разглеждани на заседания на Бюрото
(1978–1987) и пленуми (1978, 1981–1986).
Учредителни протоколи и протоколи от заседания на бюрата на туристическите дружества в окръга (1957–1964) и съветите по туристическа дейност
в училищата (1957–1966).
Информации, мероприятия и справки за развитие на туризма във Великотърновски окръг (1967–1969).
Перспективни планове за дейността (1961–1969), обобщени насрещни
планове за стопанската дейност (1979–1987).
Годишни статистически отчети за числения състав и дейността на Съвета (1958–1966), развитие на физическата култура, спорта и туризма (1974–
1975), стокооборота на дребно в търговската мрежа и постоянно действащите магазини (1971–1975).
Годишни бюджети (1958–1975, 1977–1987) и счетоводни отчети (1960–
1987); щатни разписания (1967–1975, 1977–1987).
Протоколна книга от заседания и събрания на профорганизацията (1985–
1987); отчетни доклади за дейността на профорганизацията (1967–1987).
Снимки от туристически прояви (1973, 1975–1976, 1978, 1980–1981,
1984, 1987).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА“ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 35, 4 описа, 126 а.е., 1.24 л.м., 1935–2002 г.
Основано е на 17 март 1902 г. като Българско туристическо дружество –
клон „Трапезица“ със задача да организира излети, опазва старините и осигурява залесяване. След 1944 г. развива още по-голяма дейност на територията на
общината: организира и насърчава масовия туризъм и алпинизъм, популяризира
защита на природата чрез изградените към него клубове и комисии, изгражда
туристически бази, комплекси и съоръжения. От 1947 г. е с наименование Народно физкултурно дружество „Трапезица“, от 1957 г. – Туристическо дружес
тво „Трапезица“, от 1991 г. – Туристическо дружество „Трапезица – 91“ и от
1994 г. – Туристическо дружество „Трапезица – 1902“.

Устав на БТС (1957); устави на Дружеството (1994, 1997–2001).
Протоколи и материали от пленуми (1959–1975), конференции (1959–
1995), годишни събрания (1954–1975, 1996–2002), заседания на Бюрото
(1959–1966, 1976–1993) и УС (1993–2002).
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Протоколи от годишни отчетни събрания и заседания на градските секции по туризъм и алпинизъм във Велико Търново (1954–1957) и Горна Оряховица (1955–1957).
Летописни бележки за създаването и дейността на Дружеството (1965).
„История на Туристическо дружество „Трапезица – 1902“ и библиография „Сто години Туристическо дружество „Трапезица – 1902“ (2002).
Кореспонденция със спонсори, предложения за награждаване на туристически деятели и др. във връзка с честване на 100-годишнината на Дружес
твото (1999–2002).
Програми за развитие на туризма във Велико Търново и окръга (1976–
1985); календарни планове за туризъм, алпинизъм и ориентиране (1976–1995,
2000–2002).
Доклади, информации и оценки за дейността на съставните клубове
(1975–1995).
Програми, информации и отчети за организирани туристически и алпийс
ки прояви, пещерно дело и туристическо ориентиране (1958–1986).
Покани, програми, списъци на участници, отчети и бюлетини за крайно
класиране от проведени национални и международни състезания по скално
катерене и алпинистки експедиции (2000–2002) и спортно-туристически и
песенни празници „Ксилифор“ (1998–2002).
Годишни статистически отчети за дейността на Дружеството (1977–
1979, 1991, 1993–1995).
Отчети за изпълнение на бюджета (1998–2002); годишни счетоводни отчети (1961–1994, 1997–2001).
Ликвидационен баланс на ОбС на БТС – Велико Търново (1990); разделителен баланс между Стопанско търговско предприятие „Трапезица“ и
Туристическо дружество „Трапезица“ (1991).
Щатни разписания (1983, 1987–1988).
Албуми със снимки от спортно-туристически мероприятия (1935–2002).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КАМЪКА“ –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 1613, 2 описа, 64 а.е., 0.46 л.м., 1966–2000 г.
Основано е през 1902 г. като Туристическо дружество „Бабенец“ със задача да организира излети, опазва старините и осигурява залесяване. След 1944 г.
развива още по-голяма дейност на територията на общината – ръководство на
масовия туризъм, алпинизъм, ориентиране, защита на природата и др. чрез изградени към Дружеството клубове и комисии. От 1924 г. е с наименование Туристическо дружество „Камъка“, от 1957 г. – Туристическо дружество „Сотир
Зринов“ и от 1991 г. отново е Туристическо дружество „Камъка“.
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Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1968–1987,
1990–1999), пленуми (1973, 1975, 1977, 1981, 1983, 1991), общи събрания
(1996–1997), заседания на Бюрото (1971–1991) и УС (1992–2000).
Протоколи и доклади от общи събрания на клубовете: „Туризъм“ (1972–
1981), „Ориентиране“ (1973, 1981, 1985), „Водачи“ (1975–1981, 1983–1985),
„Колоклуб“ (1975–1981, 1984), „Воден туризъм“ (1975–1979).
Юбилейни доклади по случай 70 и 75 години от създаване на Дружес
твото (1972, 1977).
Покани, програми, план-сценарии и организационно-технически планове за провеждане на националните събори на туристическата песен в Горна
Оряховица (1993–2000); сведения за вокалния състав за планинарски песни
„Божур“ (1985–1997).
Годишни планове за развитие на туризма, алпинизма, ориентирането и
пещерното дело и отчети за изпълнението им (1970–1985).
Планове за дейността на комисията за защита на природата (1992–1998).
Годишни статистически отчети за развитието на физкултурата и спорта
(1989–1995) и организирания туризъм (1998–1999).
Годишни: бюджети (1966, 1969, 1971, 1973, 1975–1994); баланси и оборотни ведомости (1976–1985); счетоводни отчети (1986–1994).
Щатни разписания (1988–1992, 1994–1995, 1997–1998, 2000).
Колективни трудови договори (1991, 1993–1996).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – СВИЩОВ
Ф. 1590, 2 описа, 53 а.е., 0.26 л.м., 1965–2002 г.
Основано е през 1902 г. като Туристическо дружество „Алеко“ със задача
да организира излети, опазва старините и осигурява залесяване. След 1944 г. развива още по-голяма дейност на територията на общината: организира масовия
туризъм, традиционните Алекови тържества, декади на туристическата песен
и др. През 1950 г. променя наименованието си на Туристическо дружество „Алеко Константинов“.

Протоколи и материали от отчетно-изборни конференции (1965–1979),
годишни събрания (1987, 1993, 1995, 1999), отчетно-изборни събрания на
клубовете по пешеходен туризъм и на комисията по защита на природата
(1992), заседания на Бюрото (1971–1981).
Доклади, информации и оценки по организационни въпроси (1971–1981).
Кратка история на Дружеството (1985).
Групови снимки от туристически и културни изяви (1970, 1980–1985,
1991–2002).
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Годишни държавни и насрещни планове за дейността на Дружеството
(1972–1974, 1977–1985, 1988–1995), комисиите и клубовете към него (1974–
1984).
Годишни статистически отчети за дейността (1981–1985, 1990–1993,
1999–2000).
Годишни: финансови планове (1993–1999); бюджети (1972–1985, 1991–
1993); баланси (1977–1985); отчети за приходите и разходите (1971–1972,
1979–1985); счетоводни отчети (1990–1996, 1998–2000).
Щатно разписание (1991).
ТЕРИТОРИАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ТУРИЗЪМ И ОТДИХ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 1593, 1 опис, 11 а.е., 0.17 л.м., 1983–1991 г.
Учредено е на 14 апр. 1983 г. като Окръжна асоциация за стопански туризъм и отдих на трудещите се с предмет на дейност: организация и управление
на туризма и отдиха на територията на Великотърновски окръг. От 1984 г. е
Окръжна асоциация за туризъм и отдих, подчинена на Българска асоциация за
туризъм и отдих и ОНС – Велико Търново. От началото на 1988 г. е Териториално сдружение за туризъм и отдих – самостоятелна обществена организация,
в която членуват доброволно обществени и стопански организации и фирми. По
решение на Общото събрание на Сдружението от 27 март 1991 г. то прекратява
своята дейност.

Протоколи и материали от общи събрания (1983–1991), заседания на УС
и Оперативното бюро (1986–1991).
Разработка за състоянието и перспективите за развитието на стопанския
туризъм и отдиха на трудещите се от Великотърновски окръг; карти-схеми за
развитието на туризма и отдиха по селищни системи (1983).
Годишни бюджети и счетоводни отчети (1983–1990).
Щатни разписания (1983–1990).
„СТАРА ПЛАНИНА-ВТ“ АД В ЛИКВИДАЦИЯ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Ф. 1794, 1 опис, 27 а.е., 0.12 л.м., 1991–2008 г.
Създадено е на 14 май 1991 г. с учредителен договор между ВОИК – Велико
Търново и „Банксервиз – АФ“ – София като дружествена фирма с наименование
„СТАРА ПЛАНИНА-ВТ“ АД с предмет на дейност: почивно дело и туризъм. С
решение на Окръжен съд – Велико Търново от 28 авг. 2007 г. Дружеството е обявено в ликвидация, която приключва в края на 2008 г.
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Решения на Окръжен съд – Велико Търново за регистрация, промени в
управлението и представителството и обявяване в ликвидация на Дружеството (1991–2007).
Решения и определения на Окръжен и Апелативен съд – Велико Търново
за определяне собствеността на почивна база в с. Вонеща вода (1993–2005).
Учредителен договор и протокол (1991).
Устави (1991, 1998, 2007).
Протоколи от годишни и извънредни общи събрания на акционерите
(1992–2008) и заседания на УС и Съвета на директорите (1992–2007).
Годишни отчети за дейността на Дружеството (1991, 1995, 1999–2006);
доклади за дейността на ликвидатора (2008).
Годишен баланс, отчет за приходите и разходите и оборотна ведомост
(1991); счетоводни справки към годишния отчет (1992); годишни счетоводни
отчети (1994–2007).
Одитни доклади с приложения за извършени финансови одити (1991,
1997–2005).
Щатни разписания (1991, 1993).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ ЗА СПОРТ И ТЕХНИКА –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 8, 1 опис, 37 а.е., 0.39 л.м., 1947–1951 г.
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДОБРОВОЛНА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
„СЕПТЕМВРИ“ ПРИ РАЙЗЕНКООП – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф. 450, 1 опис, 11 а.е., 0.13 л.м., 1952–1957 г.
НАРОДНО ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО –
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Ф. 166, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1945–1951 г.
ФИЗКУЛТУРНА СЕКЦИЯ – ПАВЛИКЕНИ
Ф. 148, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1946–1947 г.
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ХІV. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
АВРАМОВ, АВРАМ ЙОРДАНОВ (1933–)
Ф. 1664, 3 описа, 29 а.е., 0.22 л.м., 1949–2003 г.
Роден през 1933 г. в с. Куцина. Завършва средно образование във Велико Търново. Шлосер в завод „Червена звезда“ – Дебелец (1949–1961), лаборант в танкова катедра при ВНВУ „Васил Левски“ – Велико Търново (1961–1980). През 1980 г.
претърпява злополука, загубва зрението си, а слухът му е тежко увреден. Поет
и краевед.

Автобиография и автобиографични спомени (1996); грамоти и удостоверения за награди (1970–1980) и участия в национални фестивали (2002).
Трудова характеристика (1990).
Мемоарни книги: „По стълбата на един живот“ (1991), „Приятелско
ехо“ (1997).
Изследвания: „За нашия Търновград“ (1994), „Родово съдържание на
с. Куцина“ (1995).
Стихосбирки: „Съзерцаване в мрака“ (1993), „Нощни сенки“ (2000),
„Куцински спомени“, „Житейски броеници“ (2003).
Статии по проблемите на незрящите (1985–1990); статии, приветствия,
сценарии и др. от организирани представяния на стихосбирката „Нощни сенки“ (2000–2001).
Писма от приятели и познати с отзиви за книгите му (1995–1996).
Снимки от личния живот и служебната му дейност (1949–1977).
АНГЕЛОВ, НИКОЛА ГИТЕВ (1912–1988)
Ф. 1540, 1 опис, 240 а.е., 2.22 л.м., 1926–1987 г.
Роден на 10 юли 1912 г. в с. Дебелец. Завършва класическа филология и история в СУ „Климент Охридски“. Учител по класически езици и история в Мъжка
гимназия – Русе (1936–1949), уредник в музея в Русе (1949–1956), завеждащ отдел
„Археология“ при ОИМ – Велико Търново (1956–1972). Участва в провеждането
и ръководството на археологически проучвания в Преслав, с. Хотница, пещерите
край с. Емен, крепостната система, двореца и патриаршията на хълма Царевец
във Велико Търново. От 1973 г. е главен научен ръководител на археологическите
разкопки на хълма Царевец. Умира през 1988 г.

Автобиография (1972).
Свидетелства за завършено образование, учителска правоспособност и
венчаване (1926–1939).
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Статии във вестници за работата на Никола Ангелов като археолог и
музеен работник (1974–1987).
Монографии: „Архитектура на двореца на българските царе през Втората българска държава“, „Царският дворец на Царевец – разкопки и проучвания“, „Патриаршеският комплекс на Царевец през ХII–ХIV в.“, „Културни
пластове преди изграждането на Двореца на българските царе от Втората
българска държава“, „Антично и ранновизантийско селище“ (1971–1984).
„Надписи от Двореца на Царевец“ – изследване, включено в сборника
„Царевград Търнов“ (1973); изследвания за тракийския, ранновизантийския
и старобългарския културни пластове от Царския дворец на Царевец (1971).
Статии, научни съобщения и доклади за археологическите проучвания
на селищната могила край с. Хотница, Еменската пещера, за разкопките и намерените предмети на хълмовете Царевец, Трапезица, Момина крепост във
Велико Търново (1958–1985).
Лични бележки и библиографии по разработени теми от областта на
археологията; материали, използвани в творческата му дейност; списъци на
публикациите (б.д.).
Дневници, инвентарни книги и отчети от археологическите разкопки на
селищната могила край с. Хотница (1956–1959), Еменската пещера (1959),
хълма Царевец (1960–1967); археологически карти на обекти във Великотърновски окръг (б.д.).
Преписки с акад. Кр. Миятев, Археологически институт при БАН, Институт за паметниците на културата, Комитет за изкуство и култура, Съюз
на научните работници, частни лица и др. за участието му в археологически
разкопки, научни конференции, научни и популярни публикации и др. (1957–
1985).
Снимки и план-скици от археологически разкопки на селищната могила
край с. Хотница, Еменската пещера, хълмовете Царевец, Трапезица и Момина крепост, Асенова махала; снимки от крепостта Червен, Земенския, Бач
ковския и Килифаревския манастири; снимки и рисунки на предмети, намерени при археологически разкопки (1957–1971).
Факсимилета на откъси от „Житие на Иван Рилски“ и „Житие на Св. Параскева“ от Патриарх Евтимий, „Похвално слово за Киприян“ от Григорий
Цамблак, на стари изображения на средновековния град Търнов и др. (б.д.).
Негативи от разкопките на хълма Царевец (1957–1980).
Авторски отпечатъци на статии и изследвания по проблеми на археологията, подарени на Н. Ангелов с посвещения от авторите (1950–1981).
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АНГЕЛОВА, МАРИЯ ПЕТКОВА (1942–1985)
Ф. 1651, 1 опис, 25 а.е., 0.07 л.м., 1971–1984 г.
Родена на 1 авг. 1942 г. в Горна Оряховица. Завършва СУ „Климент Охридски“, специалност „Органична химия“ (1966). Началник на химическа лаборатория в ДП „Българска роза“ – Горна Оряховица (1967–1970), ръководител на химическа група в Институт по захародобив – Горна Оряховица (1981–1985). Умира в
Горна Оряховица през 1985 г.

Автобиография (1971).
Удостоверение за получаване звание „Изобретател“ (1981).
Протоколи и справки за икономическия ефект от приложението на антипенители в захарното производство (1977).
Отчети по теми: „Изследване химическите промени на захарта и незахарите в тежкия сок при продължителното му съхраняване“ (1974), „Проучване
приложението на повърхностно-активни вещества при сваряването и кристализацията на захарните маси“ (1977), „Приложение на нови флокулакти и
други химически агенти за подобряване седиментационните и филтрационни
свойства на утайката“ (1982) и др.
Бележници и тетрадки с резултати от лабораторни опити и преводни статии от реферативни сборници (1976–1984).
Лични снимки (1971–1976).
АНДРЕЕВ, АНТОН НИКОЛОВ (1923–1999)
Ф. 1624, 1 опис, 19 а.е., 0.19 л.м., 1944–1987 г.
Роден през 1923 г. в с. Бяла черква. Завършва Медицинската академия в София (1950). Лекар, директор на Медицински институт – Велико Търново (1954–
1967), завеждащ електрофизиологичната лаборатория към Първостепенна болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново, хоноруван преподавател по физиология и анатомия на човека във ВТУ (1967–1976) и физиология на висшата
нервна дейност във ВНВУ (от 1975 г.). Кандидат на медицинските науки (1985).
Умира във Велико Търново през 1999 г.

Автобиографии (1985–1987).
Удостоверения и заповеди за награждаване (1945–1985).
Автореферат, работен вариант и оригинал на дисертацията му „Динамика на мозъчната биоелектрична активност в ранния и късните стадии на
епидемичния паротит“ (1985).
Доклади и съобщения от участия в научни конференции (1980–1986).
Снимки от личния и служебния му живот (1944–1986).
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АНДРЕЕВ, ЙОРДАН КИРОВ (1939–2008)
Ф. 1505, 1 опис, 47 а.е., 0.28 л.м., 1970–1987 г.
Роден на 12 апр. 1939 г. в Добрич. Завършва история в СУ „Климент Охридски“ (1964). Учител в Толбухин (Добрич) (1965–1966), преподавател по история
във ВТУ от 1966 г. През 1979 г. става доцент по средновековна българска история
и ръководител на катедра. От 1987 г. е доктор на историческите науки и заместник-декан на Историческия факултет. Умира във Велико Търново през 2008 г.

Автобиография (1987).
Монография „Асимилаторската политика на османските завоеватели във
Великотърновския край“ в съавторство с И. Лазаров и М. Иванова (1985).
Студии, изследвания, научни съобщения и статии по проблеми от средновековната българска история (1977–1986).
Писма: от български и чуждестранни историци във връзка с научната и
творческата му дейност, до редакцията на в-к „Отечествен фронт“ с отзиви
на читатели за публикувани статии на доц. Андреев (1973–1985).
Графични изображения и снимки на исторически паметници, направени
при експедиции на студентския клуб „1300“ при ВТУ „Кирил и Методий“
(1970–1978).
АНДРЕЕВ, ТОДОР (ТОДОР АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ) (1928–)
Ф. 1499, 2 описа, 17 а.е., 0.28 л.м., 1967–2004 г.
Роден на 24 ноем. 1928 г. в с. Овча могила. Завършва средно образование в гр.
Левски. Работи като икономист в Селски народен съвет и ТКЗС – с. Овча могила
и в ОбНС – Русе. Краевед.

Автобиография и лична снимка (1987).
Изследвания: „Бащино огнище“ (1967), „Етнографски бележки“ (1983),
„Културно-просветен живот в с. Овча могила, Великотърновско (1850–
1980)“ – I и II работен вариант (1975, 1980), „Сто години просветно огнище.
Читалище „Съзнателност“ (1999).
„Село Овча могила, Великотърновско (минало и възход)“ в съавторство
с Мария Донева (1984).
Сборник „Овча могила“ (1985); молба от Тодор Андреев до директора
на Държавен архив – Велико Търново сборникът да бъде приложен към личния му фонд (2004).
Историческа справка „150 години на просвета и култура в с. Овча могила“ от Йорданка Михова (2000).
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Спомени на Васил Радков за дейността му като учител и общественик в
с. Овча могила (1985).
АНЧЕВ, РАФАЕЛ ВИТАНОВ (1935–)
Ф. 1527, 2 описа, 71 а.е., 0,30 л.м., 1908–1989 г.
Роден на 27 авг. 1935 г. в с. Русаля. Средно образование завършва в Първа гимназия „Кирил и Методий“ – Велико Търново (1954). Завършва история и
френски език в Учителския институт във Варна. Учител и директор на училището в с. Дъбравино, Варненско (1956–1967), директор на училището в с. Русаля
(1967–1970), възпитател в Основно училище – с. Самоводене. През 1975 г. завършва задочно Историческия факултет на ВТУ „Кирил и Методий“. Години наред се
занимава с изследване историческото минало на родното си село. Плод на многогодишния му труд е „История на с. Русаля“, завършена през 1986 г.

Автобиография (1988).
Изследвания: „Кратка история на партийната организация в с. Русаля,
Великотърновско“ (1973), „История на с. Русаля“ (1986).
Статии за революционните борби, партийната организация, кооперативното стопанство и др. в с. Русаля, за историята на с. Самоводене, за Иван
Русев Зриков, капитан Райчо Николов и др., публикувани във вестниците
„Борба“, „Зора на комунизма“, „Велико Търново“, „Септемврийски зов“
(1973–1985).
Спомени на жители от с. Русаля, записани от Р. Анчев, във връзка с написване историята на селото (1971–1982).
Писма от: Васил Йорданов – София, П. Г. Даскалов – с. Дъскот, Георги
Джагаров – Габрово, Никола Дечев – Плевен, Цветана Колева – София и др.
във връзка със събиране на сведения и уточняване на факти от историята на
с. Русаля (1989).
Фолклорни песни от с. Русаля (магнетофонен запис, с приложен вътрешен опис) (б.д.).
Устав на Скотовъдно дружество „Подбор“ – с. Русаля (1915); устав,
входящ и изходящ дневник, протоколи, годишни отчети, списъци на членовете и др. на Кооперативно овцевъдно сдружение „Устрем“ – с. Русаля (1936–
1947); оправдателни документи на Физкултурно дружество „Васил Мавриков“ – с. Русаля със списък на дарителите, подпомогнали строежа на гарата
в с. Русаля (1946–1947); протоколи, списъци на членовете, отчетен доклад и
др. на териториалната организация на ДСНМ – с. Русаля (1953–1954); „Материали за историята на с. Русаля, Великотърновски окръг“ от Никола Дечев
Иванов (1973); спомени на жители на с. Русаля за исторически събития в
селото преди 9 септ. 1944 г. (1982–1983).
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Снимки: групови на учителите-социалисти в с. Русаля Васил Мавриков,
Висарион Атанасов, Тодорка Венкова, Минка Димова, театралната трупа
при Читалище „Съгласие“ – с. Русаля (1913, 1937–1957); на Иван Р. Зринов – поборник-опълченец от с. Беброво, свещ. Иван Цанков – активен член
на революционния комитет в с. Русаля, Йордан Ив. Парцалов – участник в
Априлското въстание, Анчо Тачев, Панайот Петков (Ото), Васил Мавриков,
Илия Пампоров, Николай Петров Косев, Иван Събев Йорданов, Костадин
Александров Добрев, Иван Анчев Витанов, Борис Тачев Анчев – кмет на
комуните в с. Русаля през 1922 и 1932–1934 г., ятаците Дона Анчева, Кръстина Илиева, Аргира К. Минчева и Тачо Илиев Тачев (б.д.); първата парна
трошачка в с. Русаля (1908) и др.
БАЙЧЕВ, БОЯН КРУМОВ (1935–)
Ф. 1524, 1 опис, 55 а.е., 0.76 л.м., 1961–1988 г.
Роден на 28 дек. 1935 г. в Сухиндол. Завършва българска филология в СУ
„Климент Охридски“ (1965). Асистент и доцент по съвременен български език
във ВТУ „Кирил и Методий“ от 1967 г., преподавател по български език в Лайпцигския университет „Карл Маркс“ (1971–1975). Специализира в ГДР, Чехия, Австрия и Норвегия.

Автобиография (1988).
Монография „Социолингвистика на съвременния български град (по
материали от Велико Търново)“, в съавторство с М. Виденов с приложени
библиография и рецензии (1986).
Студии, доклади и статии по езикови въпроси (1970–1979).
Лични бележки по разработвани теми, конспекти и резюмета на статии
(1967–1986).
Писма от доц. М. Виденов по служебни и лични въпроси (1972–1986).
Магнетофонни записи на фонетико-лексикален курс по немски език за
начинаещи и напреднали, разработен от Б. Байчев (1972–1981) и разговори с
Пенчо Дечев (българин в Перу), записани от Симеон Идакиев (1981).
Снимки от личния живот и служебната му дейност (1961–1985).
БАКАЛОВА, МАРГАРИТА БОСИЛКОВА (1933–2001)
Ф. 1692, 1 опис, 24 а.е., 0.18 л.м., 1966–1999 г.
Родена през 1933 г. в с. Бяла черква. Внучка на Цанко Генов Бакалов (Церковски). Завършва зоотехника във ВССИ в София. Зоотехник в с. Бяла черква (1957–
1967), член на Окръжното ръководство на БЗНС във Велико Търново (1968–1987),
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инспектор на ПП на БЗНС (1988–1990), народен представител (1960–1990), член
на Комитета на българските жени. Умира през 2001 г.

Автобиография (1999).
Трудова характеристика, делегатски и членски карти (1966–1985).
Статия във в-к „Еленска трибуна“, посветена на дейността ѝ като народен представител (1986).
Доклади и информации за дейността на земеделските дружби, за проведени конгреси на БЗНС и др. (1969–1983).
Преписки по изпълнение поръченията на избирателите по райони (1971–
1988).
Справки и информации по дейността на движението на жените, проверки на културни институти и училища в района (1970–1984).
Поздравителни картички и покани от посолства, издателства, висши
държавни служители, организационни комитети и др. (1969–1988).
БОНЕВ, НЕНЧО МИНЧЕВ (1932–)
Ф. 1625, 1 опис, 46 а.е., 0.43 л.м., 1957–1994 г.
Роден през 1932 г. в с. Караиванца, Габровско. Завършва история в СУ „Климент Охридски“ (1957). Уредник в Исторически музей – Велико Търново, научен
сътрудник (1966), преподавател по история на БКП във ВТУ (1966–1993), кандидат на историческите науки (1974), доцент по история (1980), декан на Факултета по обществени науки (1981–1983), заместник-ректор на ВТУ (1983–1989),
ръководител катедра „Марксизъм-ленинизъм“ (1989–1992).

Автобиография (1994).
Автореферат и обява за публична защита на дисертация (1974).
Монография „Младежкото революционно движение във Великотърновски окръг (1890–1944)“ (1980).
Студии, доклади, статии за историята на БКП и младежкото движение
(1957–1983).
Рецензии на реферати и научни трудове (1975–1980).
Библиографски справки, отчети, оценки и рецензии за творческата му
дейност (1978–1989).
Лична снимка (1989).
Преписи на публикации във вестници и документи от фондовете на Централен партиен архив, ЦДИА и ОИМ – Велико Търново (1959–1983).
Доклади на партийни и комсомолски организации и спомени от ветерани
на БКП и Комсомола (1969–1974).
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БОНЕВ, ПЕТКО ДРАГАНОВ (1903–1991)
Ф. 1385, 1 опис, 33 а.е., 0.24 л.м., 1931–1984 г.
Роден на 21 септ. 1903 г. в с. Радковци. Завършва Мъжката гимназия във
Велико Търново (1922) и горния курс на Търговското училище в града (1924). Банков чиновник във Велико Търново (1925–1963), секретар на ОФ комитет, краевед.
Умира през 1991 г.

Автобиографични бележки и спомени (1964–1983).
Неиздадена книга „Град Велико Търново в борбите на Българското възраждане“ (1977).
Проучвания, статии и записки за дейността на търновски търговци и
фабриканти, развитието на Търново между двете войни 1918–1939 г., манас
тири и старини около Велико Търново и др. (1964–1977).
Статии с литературно-публицистичен и културно-публицистичен характер (1964–1980).
Очерци и скици за колеги (1964–1973); анекдоти за видни търновци
(1980).
Преписки: с редакции на вестници и списания за публикуване на материали (1966–1983), с историци и литературни дейци по творчески въпроси
(1963–1984).
Снимки на видни търновски възрожденски дейци и стари сгради (фабрики, ханове, черкви и манастири) (б.д.); групови снимки с дейци на Популярна
банка – Велико Търново (1931–1934).
БОРАДЖИЕВ, ДОНЧО ИВАНОВ (1920–2002)
Ф. 1618, 1 опис, 14 а.е., 0.04 л.м., 1926–1991 г.
Роден на 21 апр. 1920 г. в с. Момин сбор. Завършва висше военно училище в
София (1942). Участник в Отечествената война. Дипломира се в Медицинската
академия в София (1952). Лекар във Велико Търново (1954–1980), общественик,
основател и председател на медицинско есперантско дружество в града. Умира
във Велико Търново през 2002 г.

Автобиография (1991).
Заповеди за назначаване, определяне на заплата и разпореждания за увеличаване на пенсията (1980–1986).
Научно-популярни здравни беседи, отпечатани във вестници, листовки,
брошури (1960–1988).
Статии по здравни и педагогически въпроси (1971–1990).
Спомени за фамилията и родния край (1991).
687

Архивни справочници

Индивидуални и групови снимки на д-р Бораджиев и семейството му
(1926–1988).
БОЯДЖИЕВ, СТОЯН НИКОЛОВ (1897–1992)
Ф. 1407, 1 опис, 41 а.е., 0.18 л.м., 1923–1984 г.
Роден на 10 дек. 1897 г. във Велико Търново. Секретар-счетоводител в Областна земеделска катедра – Велико Търново (1920–1932), служител в ГНС и
ОНС – Велико Търново (1932–1958), член на ръководството на Читалище „Надежда“ (1943–1964), председател на туристическа секция (1963–1984) и член на
ръководството на Туристическо дружество „Трапезица“ в града. Умира във Велико Търново през 1992 г.

Автобиография (1983); „Събития из моя живот“ – бележки (1979).
Свидетелства, удостоверения и грамоти за участие във войните и активна туристическа, профсъюзна и читалищна дейност (1942–1977).
Записки, лекции, беседи и доклади за туристическото движение (1961–
1984).
Информации за дейността на Туристическо дружество „Трапезица“ и
туристическа секция „Картал“ – Велико Търново през периода 1902–1983 г.
Снимки: лични, с колеги и туристически дейци (1923–1982); на Марийка
Панова Семерджиева, сестра на Иван Панов Семерджиев (б.д.).
Спомени на Венета Чукова, племенница на Иван Панов Семерджиев, за
живота и делото му (1982).
Проект на туристическа хижа в местността Ксилифор – Велико Търново
(1963).
ВАСИЛЕВ, ВЕСЕЛ МОМЧЕВ (1946–)
Ф. 1450, 4 описа, 296 а.е., 1.42 л.м., 1907–1998 г.
Роден на 23 окт. 1946 г. в с. Дебелец. Завършва ВНВУ „Васил Левски“ във
Велико Търново (1968). Офицер в БНА, претърпява катастрофа и е пенсиониран
като военен инвалид (1971). Краевед, изследовател на историята на анархисткото движение в България.

Автобиография (1985).
Удостоверения за завършено военно образование (1965–1968); военноотчетна книжка (1977).
Монографии, студии, сборници, очерци, библиографии за зараждането и
развитието на анархизма в България (1979–1998).
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Монографии, доклади, статии и очерци за историческото минало на
Дебелец, Тодор Радославов, Петър Мазнев, Дончо Бълхов и Георги Попов
(1975–1984).
Изследвания за живота и дейността на: Дончо Момчев Хаджиев – четник
от четите на Христо Македонски, Бачо Киро и поп Харитон, опълченец от
Руско-турската война; Стефан Христов Камъков – интербригадист; Георги
Симеонов Попов – командир на единофронтовската политическа чета; Никола Енчев Великов (Керевски) (1977–1986).
Статии за Килифаревската единофронтовска чета, писатели-антифашисти и интербригадисти в Испания, участници в Октомврийската революция
от Дебелец (1978–1985).
Сведения за родовете на Велчо Атанасов (Джамджията) и Тодор Станчев (Филип Тотю) и техни наследници от Дебелец (1980–1985).
Кратки биографични очерци, сведения и списъци на участници в Юнското въстание в Килифарево през 1923 г. (1973–1987).
Лични документи на Петър Мазнев, Дончо Бълхов и Георги Попов и на
участници в Килифаревската чета; спомени и извадки от очерци и статии за
тях, събрани от Весел Момчев (1922–1985).
Кореспонденция с: различни лица и институции във връзка с изследователската му дейност (1978–1987); анархисти от България и чужбина (1980–
1994).
Статии на Георги Попов и Георги Сираков за Юнското антифашистко
въстание в Дебелец и Килифарево (1923–1980).
Изложения, възвания, юбилейни листове, протоколи, информации, док
лади и др. от организационната и пропагандната дейност на анархистите в
България и чужбина (1945–1994).
Монографии (1953–1992), студии (1953–1980), сборници (1949–1993),
брошури (1946–1994), статии и лекции (1907–1994), очерци (1980–1991),
стихове (1951–1995), спомени (1918–1988) на анархисти.
Периодичен анархистически печат: списания (1975–1996), бюлетини и
листове за информация (1946–1993), вестници (1944–1994).
Аудиокасети със записи на национални конференции на анархистите,
спомени, музикално-поетични композиции и анархистически маршове (1990).
Снимки: лични, на основатели и членове на партийната група в Дебелец,
ръководители и участници в Юнското антифашистко въстание, на дейци и
събития от историческото минало на Дебелец (1911–1981).
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ВАСИЛЕВ, ЖОРЖ АТАНАСОВ (1915–1992)
Ф. 1640, 1 опис, 45 а.е., 0.29 л.м., 1928–1988 г.
Роден на 6 май 1915 г. в с. Масларево. Завършва Търговската гимназия във
Велико Търново (1938). Работи в Околийски комитет на БКП – Свищов. Краевед.
Умира през 1992 г.

Зрелостно свидетелство (1937).
Трудова книжка и удостоверения за пенсиониране (1950–1976).
История на с. Масларево (1988).
„Спомени от преживяното през моя живот“, том I–IV (1979–1980).
Доклади във връзка с годишнини и исторически личности (1968–1984).
Снимки от личния, обществения и политическия живот (1928–1976).
Сведения от ОбС – с. Масларево за Иван Люцканов – партизанин (1962).
ВАЧЕВ, БОГОМИЛ ХРИСТОВ (1920–)
Ф. 1462, 3 описа, 60 а.е., 0.34 л.м., 1934–1990 г.
Роден на 7 апр. 1920 г. в с. Орешак, Ловешко. Висше образование по фармация завършва в Мюнхен, Германия (1943). Управител на аптеки в Созопол, Горна
Оряховица и Велико Търново; старши фармацевт и началник отдел в Аптечно
управление – Велико Търново; председател на Окръжно научно-фармацевтично
дружество – Велико Търново, член на Републиканско научно дружество по история на медицината.

Автобиография (1985).
Членска карта от Клуб на немските и чуждестранни академици в Мюнхен (1941).
Поздравителен адрес от Републиканско научно дружество по фармация
като почетен член на Първия национален симпозиум по история на фармацията (1981).
Диплом от Съюза на научните медицински дружества в България за присъждане звание „Почетен член“ на Дружеството по история на медицината
(1990).
Статия „Във Велико Търново – музей „Лекарна“ (1981) и интервю с
управителя ѝ Богомил Вачев (1983).
Монография „История на аптечното дело във Великотърновски окръг“,
работен вариант и печатно (1987, 1989).
Научни съобщения по история на медицината и фармацията, изнесени
на национални и международни конгреси и конференции (1972–1990); покани, отчети и информации за участие в международни конгреси (1976–1990).
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Статии за историята на аптечното дело (1970–1982).
Снимки: лична, семейна и родова (1935–1970); групови на участници
в международни и национални конгреси и на аптеки и аптечни работници
(1962–1984), на членовете на ловно дружество „Сокол“ (1934).
Копия от снимки на възрожденски аптекари от Велико Търново (б.д.).
ВЛАДКОВ, НЕЙКО ХРИСТОВ (1896–1974)
Ф. 1094, 1 опис, 17 а.е., 0.36 л.м., 1922–1973 г.
Роден на 8 дек. 1896 г. в с. Михалци. Учителства в родното си село от 1920
до 1953 г. Краевед. За активна обществена дейност е награден с ордени „Кирил
и Методий“ – II и III степен. Умира в с. Михалци през 1974 г.

Автобиографични бележки (1973).
История на с. Михалци в съавторство с проф. Петко Кунин (1971).
Историко-етнографски очерк за с. Михалци (1964).
Статии, беседи и доклади за здравното и обществено-икономическото
развитие на с. Михалци (1956–1962).
Писма от общественици и краеведи по написване историята на с. Михалци (1955–1963) и за произхода на циганите (1959–1960).
Турски тапии за владеене на имоти, народни песни и снимки на участници в революционните борби от с. Михалци (б.д.).
Прошение от жителите на Михалската селска община до ХІХ Народно
събрание за разрешаване на спор за общинското пасище със с. Горни турчета
(Бяла черква) (1922).
ВЪРБАНОВА, ГАНКА ДРАГАНОВА (1927–1991)
Ф. 1567, 1 опис, 40 а.е., 0.32 л.м., 1936–1989 г.
Родена на 14 юли 1927 г. в Попово. Завършва медицина (1952). Лекар в Околийска болница – Горна Оряховица и Окръжна болница – Велико Търново (1952–
1956), санитарен лекар в училищната инспекция (1956–1958) и микробиолог в
ХЕИ в града (1958–1982). Умира във Велико Търново през 1991 г.

Автобиография (1989).
Свидетелства за: завършено основно, средно и висше образование
(1938, 1946, 1952); присвоено звание „Ударник на комунистическия труд“
(1965); носител на юбилейна значка „25 години хигиенно-епидемиологична
служба в НРБ“ (б.д.).
Служебна карта за областен санитарен инспектор (1967).
691

Архивни справочници

Научни съобщения по микробиология, публикувани в специализирани
издания (1966–1981).
Снимки: групови от ученическите и студентските ѝ години, с нейни колеги от ХЕИ – Велико Търново, от републикански курс по санитарна микробиология (1936–1977); лични на Ганка Върбанова, на родителите и съпруга
ѝ (1977); на д-р Петър П. Гинчев – основател на Великотърновския областен
епидемиологичен институт (б.д.).
ГАЙДАРОВ, КИРИЛ ЙОВЧЕВ (1934–)
Ф. 1694, 2 описа, 38 а.е., 0.24 л.м., 1915–2007 г.
Роден на 20 май 1934 г. в с. Беляковец. Завършва Учителския институт в
Стара Загора (1954) и българска филология в СУ „Климент Охридски“ (1972).
Учител (1956–1994), краевед, читалищен деец.

Автобиографични бележки (1998).
Свидетелства за кръщение, завършено прогимназиално, гимназиално и
полувисше образование (1934–1956); диплома за завършено висше образование (1972); удостоверения за придобиване на квалификация (1973–1992).
Грамоти за учебна, културна и обществена дейност (1956–2005).
Монографични сборници от краеведски проучвания за с. Беляковец
(1989, 1999).
Изследвания за материалната и духовната култура на с. Беляковец
(2000–2007); диалектологическо изследване за с. Вълче поле, Хасковско
(1972).
Статии, бележки и приветствени слова за бележити личности и събития
(2001–2002).
Статии и доклади за родословни проучвания (1981–1989).
Кореспонденция с архимандрит Поликарп от Зографския манастир и
други лица за издирване сведения за историята на с. Беляковец (1979–1980).
Албуми с лични снимки и снимки от обществения живот на с. Беляковец
(1915–1990).
ГЕОРГИЕВ, БОЖАН СИМЕОНОВ (1927–?)
Ф. 1488, 1 опис, 60 а.е., 0.36 л.м., 1927–1986 г.
Роден на 26 ноем. 1927 г. в с. Патреш. Завършва славянска филология в СУ
„Климент Охридски“ (1950). Учител по литература в Павликени (1954–1974), деятел на БЗНС (1974–1981), секретар на Общинския комитет на ОФ – Павликени
от 1981 г. Краевед.
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Автобиография (1986).
Свидетелства за кръщение (1927) и зрелост (1946).
Почетни грамоти от Дружество „Георги Кирков“ за дългогодишна активна лекторска дейност (1979–1984).
Статии във в-к „Скъпоценни зърна“ и в-к „Зърнен фронт“ – Павликени
(1953–1954).
„Вековно огнище“ – история на с. Патреш (1985).
Тетрадки със спомени за историята на с. Патреш, записани от Б. Георгиев (1953–1968); летописни бележки за историята на партийната организация
в с. Патреш (1977).
Кореспонденция с проф. Йордан Заимов за името на с. Патреш (1972).
Лични снимки (б.д.).
Учредителен протокол, списъци на членовете и протоколи от заседания
на Настоятелството на земеделската дружба в с. Патреш (1927); протоколи
на ревизионната комисия на дружбата (1947).
Лист от протоколна книга с данни за образуване Младежка земеделска
група в с. Патреш (1934).
Юбилеен доклад „38 години ТКЗС в с. Патреш“ (1986).
Протоколи от годишни отчетни събрания на дружеството на ДСНМ при
ТКЗС в с. Патреш (1958); годишни отчетни доклади за дейността на дружес
тво „Н. Й. Вапцаров“ на ДСНМ и ДКМС в с. Патреш и с. Сломер (1957).
Благодарствени писма от командири на военни поделения в страната до
секретаря на дружеството на ДКМС в с. Патреш за изявени младежи от селото в редиците на БНА (1960–1964).
ГЕОРГИЕВ, ИВАН ИВАНОВ (1927–)
Ф. 1592, 1 опис, 13 а.е., 0.04 л.м., 1942–1990 г.
Роден на 10 март 1927 г. в с. Хотница. Завършва Институт за начални учители във Велико Търново и Институт за прогимназиални учители в Шумен. Учител по музика (1952–1987), преподавател в Детска музикална школа и ръководител на духовия оркестър в Бяла (1955–1966), ръководител на ученически хор и
духов оркестър във Велико Търново (1966–1987).

Биография (1990).
Свидетелство за завършено полувисше образование и учителска правоспособност (1995); свидетелства, удостоверения и грамоти за завършени курсове, класиране на призови места на ръководени от него самодейни групи,
високи професионални постижения и юбилейни годишнини (1951–1985).
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Литературно-музикални и забавни композиции за ученици (1966–1983);
оркестрации за ученически духови оркестри, композирани от Иван Георгиев
(1968–1985).
Снимки: лични (1942–1977), със семейството и родителите му (1948–
1974), от военната му служба в Ямбол и Елхово (1951–1952), на читалищния
хор в с. Ломци, Търговищко (1954–1955), с ученически духови оркестри, ръководени от него (1973–1986), на духовия оркестър на училище „Димитър
Благоев“ (1980–1981); снимка от честване на 60-годишнината му в с. Хотница (1987).
ГЕРГАНОВ, ЦОНЮ СТОЯНОВ (1883–1974)
Ф. 1161, 2 описа, 161 а.е., 0.99 л.м., 1889–1967 г.
Роден на 22 авг. 1883 г. в с. Керека, Габровско. Завършва средно търговско
образование в Държавно търговско училище „Димитър Хадживасилев“ – Свищов
(1904). През 1919 г. взема участие в създаването на ПК „Напред“ – Велико Търново. Член на създадения през 1921 г. Воден синдикат „Янтра“ – Велико Търново.
Директор на Популярна банка – Велико Търново (1923–1947). Дългогодишен председател на Туристическо дружество „Трапезица“ – Велико Търново, участник
при изграждане на туристическия дом на хълма Царевец и настоятел в Читалище „Надежда“ – Велико Търново. Умира във Велико Търново през 1974 г.

Автобиография и родословие (б.д.).
Биография от Цоню Герганов на Стоян Цонев Герганов – баща, самоук
майстор-строител от с. Керека, Габровско (1955).
Статии от вестници с публикувани материали за Цоню Герганов и историята на туристическото и кооперативното движение във Велико Търново
(1889–1967).
Бележки и исторически сведения за забележителни сгради и паметници
във Велико Търново и околията, селища по поречието на р. Янтра, Воден
синдикат „Янтра“ и Туристическо дружество „Трапезица“ (б.д.).
Кореспонденция на Цоню Герганов с неговия брат Рашко Герганов, живущ в САЩ (1921–1963); статии със снимки от американски вестници за архитект Рашко Герганов (1962).
Снимки: лични (1916–1965); на: Стоян Цонев Герганов (1901); Савка
Стоянова Герганова – майка (1923); сем. Герганови (1922–1941); къщата на
Цоню Ст. Герганов във Велико Търново (1929–1939); Рашко Ст. Герганов
(1946) и семейството му (1965).
Снимки, негативи и планове-фотокопия на сгради, строени от Стоян
Герганов (б.д.).
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Групова снимка на последния състав на УС и КС на Популярна банка –
Велико Търново преди национализацията (1947); снимки от туристически
събори в с. Джулюница (1932) и Велико Търново (1940).
Устави, правилници и годишни отчети на Популярна банка – Велико
Търново (1919–1951).
Устав, преписи от протоколи, сведения за членовете и годишни отчети
на Туристическо дружество „Трапезица“ (1902–1946).
ГОГЕВ, ИЛИЯ АНГЕЛОВ (1933–)
Ф. 1788, 1 опис, 20 а.е., 0.13 л.м., 1906–2006 г.
Роден на 2 авг. 1933 г. в с. Драганово. Произхожда от стар драгановски род,
който има далечни корени в Златарица и Чипровско, също в Сърбия и Югозападна
Македония. Завършва минно инженерство (1955). От 1956 г. е преподавател в
Техникум по минна и рудна промишленост – Дупница, през 1962 г. е заместникдиректор на Минен техникум – Бобов дол, а от 1965 г. до пенсионирането си
работи към ОС на НТС – Велико Търново. Любимото му занимание е изучаването
на историята на родния край и проучването на родовете. Издал е три книги,
свързани с историята на селото.

Автобиография (1980).
Свидетелство за зрелост (1951).
Описание на родословието на Илия Гогев и обща родословна схема
(б.д.).
Книги за с. Драганово: „Драганово в образи и събития“ в съавторство с
Петър Иванчев (2001); „Драганово – летопис на едно будно село“ в съавторство с Елена Бонева (2003).
Сведения и документи за историята на с. Драганово до и след Освобождението, икономиката, благоустройството, транспорта, здравеопазването,
спорта, просветата, културата, духовния живот, легенди и предания, събрани
и обобщени от Илия Гогев (б.д.).
Спомени от срещи с известни личности, между които Кимон Георгиев,
Вълко Червенков, Стоян Данев, Асен Разцветников и Камен Зидаров (б.д.).
Писма от видни драгановчани от страната и чужбина със сведения за
личности и събития, свързани с краеведските проучвания на Илия Гогев
(1997–2005).
Снимки: лични (1935–2006); от участието му в бригадирското движение
и обсъждане на първата му книга (1965, 2000), юбилейни срещи на набор
1933 г. и на рода Гогеви (1980, 2003); на семействата на прадядото Ангел и
дядото Никола в Унгария (1906).
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ГУНЕВ, ИВАН ВЕНКОВ (1900–1986)
Ф. 1162, 4 описа, 181 а.е., 1.18 л.м., 1894–1984 г.
Роден на 8 ноем. 1900 г. в с. Добромирка, Габровско. Завършва Педагогичес
кото училище в Севлиево. Учител в с. Добромирка (1921–1928). Председател на
въздържателното дружество и ПК в селото. От 1928 г. до пенсионирането си е
учител в Свищов. Председател на Околийско учителско дружество „Помогни си
сам“ (1929–1949), секретар и председател на читалищното ръководство в града.
Редактор на вестниците „Помогни си сам“ (1933), „Дунав“ (1934–1935), „Изворче“ (1940–1943), „Свищовски подем“ (1946–1947) и „Дунавско дело“ (1952).
Изучава живота и дейността на възрожденски дейци от Свищов. Умира в Свищов през 1986 г.

Автобиография (1975).
Родословно дърво на рода Гуневци от с. Добромирка, Габровско (б.д.).
Диплома и удостоверение за завършено основно и педагогическо образование (1916–1918).
Заповеди за назначаване и освобождаване, членски карти и сведение за
профсъюзната му дейност (1939–1958).
Грамоти за културна и обществена дейност (1960–1982); диплом за
удостояване със звание „Почетен гражданин“ на Свищов (1981).
Поздравителен адрес, телеграми и статия по случай 80-годишния юбилей на Иван Гунев (1980).
Монографии: „Учителско професионално движение в Свищовския край“
(1976); „Едновековен репертоар на свищовските хорове и оркестри (1868–
1968)“, „80 години читалищна дейност в с. Добромирка (1895–1975)“ (б.д.).
Студии „Учебното дело в Свищов през Възраждането“ (1979), „Емануил
Васкидович и неговото славянобългарско светско училище“ (1980).
Статии в периодичния печат и специализирани издания за учебното и
читалищното дело, културно-просветната и дарителската дейност в Свищов,
живота и дейността на бележити личности от Свищовския край (1924–1982).
Доклади и публични беседи по повод бележити събития и личности
(1948–1975).
Писма от политически и обществени дейци, преподаватели във висши
учебни заведения, редакции на вестници и частни лица във връзка с обществената, културно-просветната и научноизследователската му дейност (1931–
1984).
Преписи на документи, съхранявани в Народна библиотека „Кирил и
Методий“ – София и архива на МНП за учебното дело в Свищов (1968–1970).
Училищно свидетелство на Захари Занчев за завършен четвърти клас на
Американското научно-богословско училище – Свищов (1894).
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ДАВИДОВ, АНГЕЛ АСЕНОВ (1931–2011)
Ф. 1786, 1 опис, 100 а.е., 0.70 л.м., 1931–2006 г.
Роден на 21 юни 1931 г. в Полски Тръмбеш. Завършва българска филология в
СУ „Климент Охридски“ (1953). От 1963 г. е преподавател във ВТУ по старобългарски език и история на българския език, църковнославянски език и палеография.
Ръководител катедра, декан, ректор (1971–1995). Има над 200 научни публикации. От 1977 г. е професор. Изнася лекции и в университети в Италия, Русия, Холандия, Чехия и др. Участник в национални движения, обществени организации,
научни комитети, съюзи, съвети. Удостоен с редица български и чуждестранни
награди и отличия. Умира във Велико Търново през 2011 г.

Автобиографии (1977, 1979).
Кръщелно свидетелство (1931); ученически и студентски карти, удостоверения за завършено средно образование и езикови курсове (1940–1965).
Преписки по: защита на кандидатска дисертация на тема „Лексиката на
Презвитер Козма“ (1971) и участие в конкурс за професор по старобългарски език към Катедра „Българско езикознание“ (1977).
Свидетелство, диплом и удостоверения от ВАК за присъждане на научна
степен „Кандидат на филологическите науки“ (1971) и научни звания „Доцент“ (1972) и „Професор“ (1978).
Укази на ДС за награждаване с юбилейни медали, почетно отличие на
Краковската община; благодарствено писмо от Община Велико Търново за
приноса му в написването и издаването на „История на Велико Търново“;
удостоверение от Дружество „Георги Кирков“ за награждаване с почетен
знак и юбилейна грамота от Дружество „Етър“ (1974–1985, 1998).
Биографични справки, интервюта и статии за Ангел Давидов (1977–
2005).
Монография „Академическа граматика на старобългарския език“ (1989).
Изследвания върху българския език през Средновековието (1976–1989);
речници (1977–1984).
Научни статии и предговори (1979–1987).
Спомени за създаването и дейността на ВТУ (1979–1982).
Приветствия и слова по повод откриване на университетската учебна година, сесии, съвещания, семинари, паметници, посещение на дипломатически
мисии във ВТУ и обществено-политически събития и прояви (1979–2004).
Рецензии, отзиви, атестации от него и за негови трудове (1970–2006).
Програми, доклади, покани, отчети, удостоверения за служебната и обществената му дейност (1959–2006).
Кореспонденция по творчески и лични въпроси (1965–2006).
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Групови снимки: на първите преподаватели във ВТУ, участниците в:
подписването на договор за сътрудничество между ВТУ и Ягелонския университет в Краков, конференции в Манила и Атина с акад. Благовест Сендов,
проф. Христозов, проф. Илчо Димитров, проф. Петър Ангелов и ректори на
университети в Алма-Ата, Судан, Нигерия, Конго, Чили, Бразилия, Аржентина, Москва, официална делегация на посещение в Полтава и др. (1963–
1981); от удостояването от ВТУ на проф. Санте Грачоти от Рим с титлата
„Доктор Хонорис кауза“ (1981); от официалната среща на проф. Давидов с
Папа Йоан Павел II в Рим (1984); с участниците в V Международен симпозиум „Търновска книжовна школа“, Х Международен конгрес на славистите,
летни семинари със студенти в Римския университет, специализанти от Амстердамския университет (1985–1997) и др.
ДАВИДОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ (1925–)
Ф. 1795, 1 опис, 45 а.е., 0.41 л.м., 1925–2008 г.
Роден на 4 март 1925 г. в Горна Оряховица. Работи като икономист в родния си град. Занимава се с литературна и публицистична дейност. Има издадени
авторски и в съавторство книги и над 150 статии в местния печат. През 2006 г.
е удостоен със званието „Почетен гражданин на Горна Оряховица“.

Автобиографии и автобиографични спомени (1955–2007).
Свидетелства за кръщаване, венчаване, образование, трудов стаж и др.
(1925–1992).
Протоколи, грамоти, удостоверения и поздравителни писма за удостояване със звания и отличия (2000–2007).
Преписки по имуществено-стопански въпроси (1980–2004).
Слова, статии и интервюта за служебната и обществената му дейност
(1958–2007).
Изследвания за историята на БЗНС, фамилия Бурови, историческото
минало на Джулюница, учебното дело в Лясковец и др. (1990–2007).
Исторически календари и хроники (1990–2005); очерци и историчес
ки справки за събития, личности и населени места от регионално значение
(1958–2007).
Статии, слова и беседи на обществено-политически и културни теми
(1945–2007).
Сценарии и поетични композиции (1955–2000); стихове и есета (1946–
1989).
Рецензии и отзиви за творчеството на Давидов (2000–2006); библиографски справки (2005).
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Свидетелства и списъци за направени дарения, благодарствени писма
(1983–2008).
Преписки с издателства, институции, с близки и познати по издателската
и публикаторската му дейност и по лични въпроси (1947–2007).
Индивидуални и групови снимки (1962–2002); бележник с лични скици
(б.д.).
Удостоверения за кръщаване, венчаване и за призната рационализация,
вносни бележки за дарения и др. на Кина Давидова – съпруга (1928–2004).
Удостоверения за раждане и гражданиски брак, свидетелства за завършено образование, автобиографии, служебни характеристики и др. на Венцеслав Давидов – син (1953–2007).
ДАНКОВ, ЕВЛОГИ БЛАЖЕВ (1944–)
Ф. 1762, 1 опис, 105 а.е., 1.61 л.м., 1962–2004 г.
Роден на 10 ноем. 1944 г. в с. Горно Павликене, Ловешко. Завършва геология
в СУ „Климент Охридски“ (1970) и аспирантура по философия в Московския университет „М. В. Ломоносов“. През 1997 г. защитава докторска дисертация и му
е присъдено звание „Кандидат на философските науки“. Доцент във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, създател и ръководител на Катедра „История на философията“ (1995–1999), председател на секция „Философия и педагогика“ (1983–1999),
ректор на Народен университет по социална екология и опазване на околната
среда (1986–1989).

Автобиографии (1973–1978); биографични сведения, диплома, удостоверение и свидетелство за присъдени научна степен и научно звание (1969–
2003).
Удостоверения за издържаните изпити в Московския университет и решения и заповеди за присъдени научни звания, служебни характеристики,
молби за кандидатстване за работа (1976–1989).
Доклади, статии, репортажи за научната, издателската и обществената
му дейност (1977–2004).
Монографии: „Метафизика на исихазма“ (1999), „История на българската философска мисъл“ (2000), „Увод във философията на природата“
(2002) и др.
Очерци, речници, съобщения от участия в научни конференции и симпозиуми, статии в специализирания и периодичния печат, резюмета, рецензии
за него и от него, авторски програми и библиографии (1976–2004).
Годишни планове и отчети за научната и преподавателската му дейност
(1978–1996).
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Рецензии на дипломни работи, творчески характеристики на кандидатаспиранти (1990–2001).
Програми и покани за участие в общи събрания на ВТУ, научни сесии,
конференции, симпозиуми, конкурси и др. (1962–2004).
Преписки с БАН, редакции и дружества по издателската и публикаторската му дейност (1977–1995).
Писма, телеграми и поздравителни картички по творчески въпроси
(1977–2004).
Индивидуални и групови снимки с близки и приятели (б.д.).
ДАНКОВА, РОСИНА ПАНАЙОТОВА (1946–)
Ф. 1777, 1 опис, 59 а.е., 0.46 л.м., 1965–2005 г.
Родена на 6 ноем. 1946 г. във Велико Търново. Завършва философия в СУ
„Климент Охридски“ (1971). Работи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ като
асистент по философия (1973–1990). Доктор на философските науки (1985), доцент (1991). Член на Съюза на учените в България, Националното дружество
по история и теория на науката и на Националното дружество по история на
българската философска култура. Главен редактор и участник в редакционната
колегия на изданието „Философия“ – трудове на ВТУ (1998–2004). През 1999 г.
е номинирана за научно творчество от Американския биографски институт и е
избрана в изследователския борд „Millennium edition“. През 2000 г. е номинирана
и за „Международно признание за успехи“.

Автобиографии (1990–2005).
Свидетелства и диплом за завършено средно и висше образование
(1965–1972); протокол на БАН от положен изпит за аспирант, свидетелства
и дипломи за присъдено научно звание „Доктор на философските науки“ и
„Доцент“ (1983–1991).
Справочници с биографични сведения за Р. Данкова (2003–2004).
Статии за научната, издателската и обществената ѝ дейност (1982–2005).
Автореферат „Философско-методологични проблеми на концепцията на
ноосферата“ (1985); хабилитационен труд „Философията и социално-екологичният проблем“ (1990).
Монографии: „Ноосфера и екология“, „Философия на културата“, „Първооснови на морала“, „Първооснови на аналитичната психология“, „Книгоиздаване и философска култура“ и др. (1979–2005).
Доклади и резюмета от участия в симпозиуми, конференции и научни
сесии (1976–2005).
Статии, прегледи и интервюта в специализирани научни издания и в периодичния печат (1979–2004).
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Рецензии, критики и отзиви за други автори и издания (1978–2001).
Библиографии на трудовете (2005).
Рецензии и отзиви за нейни научни трудове, предложения, отговори и
становища по докторската ѝ дисертация (1984–1991).
Информации, покани и програми на научни институти, висши училища,
съюзи и дружества за участие в научни конференции и сесии (1975–2004).
Писма от Американския биографски институт и от частни лица по творчески и лични въпроси (1999–2003).
ДЕВЕДЖИЕВ, МАРИН СТАНЧЕВ (1922–)
Ф. 1775, 1 опис, 70 а.е., 0.58 л.м., 1922–2004 г.
Роден на 18 юни 1922 г. в с. Леденик. Завършва Търговската академия в
Свищов (1947). Счетоводител (1947–1961), асистент във Висшия институт за
народно стопанство – Варна (1962–1963), научен сътрудник в БАН (1964–1969),
директор на Научноизследователски и проектоконструктивен институт по
битово обслужване и комунално стопанство (1970–1971) и Комплексен научноизследователски и проектантски институт по териториално устройство, градоустройство и архитектура (1976–1982), професор във ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ от 1986 г., доктор на географските науки от 1991 г., председател на
Българското геополитическо дружество (2001).

Автобиографична документална повест „Оцеляването“ (1993).
Кръщелно свидетелство, свидетелства и диплом за завършено средно и
висше образование (1922–1947).
Предложения за удостояване с научни звания (2001–2004).
Монографии и учебници по икономика, геодемография, география на
транспорта и география на общественото обслужване (1946–2000).
Доклади от участия в научни форуми (1969–1980).
Предложения и публикации в печата по осъществяване на проекти в областта на икономиката и транспорта (1960–2003).
„Научни приноси“ – описание на научните публикации на проф. Деведжиев с материали по приложението им (2001–2003).
Статии в специализирани издания и периодичния печат по проблеми на
икономиката, геодемографията, транспорта и др. (1952–2004).
Рецензии и отзиви за научната му дейност (1961–2003); библиографии
на трудовете му (2000–2003).
Албум със снимки от личния и обществения му живот (1926–2002).
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ДИМИТРОВ, ДИМИТЪР МОСКОВ (1906–1993)
Ф. 1401, 3 описа, 102 а.е., 0.50 л.м., 1920–1988 г.
Роден на 3 юли 1906 г. във Велико Търново. Завършва правни и държавни
науки в София (1930). Секретар на Младежкия неутрален въздържателен съюз
(1924–1930), агитатор на Българската въздържателна федерация, председател
на въздържателно дружество и клуб за трезвеност във Велико Търново, лектор
на Народния университет и Дружество „Георги Кирков“ в града. Кмет на с. Дол
на Оряховица през 30-те години на ХХ в. Адвокат във Велико Търново (1960–1966).
Умира в родния си град през 1993 г.

Автобиография (1983).
Членски карти от въздържателни дружества (1925–1932).
Статии за обществената му дейност (1933–1981).
„Робски дни“ – сборник със спомени за 1922–1944 г.; негови спомени за:
обществената и въздържателната му дейност през 1922–1982 г., ученическото неутрално въздържателно движение във Велико Търново и срещи с учени
и общественици (1976–1988).
„Народна медицина“ – сборник с рецепти в съавторство с д-р Стефан
Вардев (1982); сборници със забавни задачи (1982–1983).
Стихотворения и епиграми, публикувани във в-к „Народна трибуна“ –
Лом (1985).
Статии в централния и местния печат, лекции и беседи за: борбата против алкохолизма и тютюнопушенето, децата, дома и семейството, учителите-общественици, живота в българското село, работническото и социалното законодателство, културния подем и общественото подпомагане в Долна
Оряховица, дейността на отечественофронтовските и синдикалните организации във Велико Търново, народните будители, живота в Америка и др.
(1924–1981).
Афиши и листовки за изнесени сказки (1928–1948); доклади и информации като лектор на Дружество „Георги Кирков“ (1975–1987); бележки за
въздържателното движение във Великотърновски окръг през 1922–1938 г.
(1986).
Дневници на фондообразувателя като адвокат и за оказана безплатна
правна помощ (1948–1961).
Разписки за парична помощ, оказана от фондообразувателя като кмет
на Долна Оряховица на училищна трапезария, детско летовище, на бедни и
пострадали от войните (1935–1970).
Преписки с частни лица и обществени организации по проблеми на въздържателното движение, отпечатване на статии, пласиране на вестници и др.
(1925–1987).
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Снимки на фондообразувателя и съпругата му Лилия Савова със съученици, състуденти, приятели, участници във въздържателни конгреси, събрания, излети и др. (1923–1980); снимки-портрети на видни дейци на въздържателното движение (1930–1935).
ДИМИТРОВ, КРЪСТЮ ХРИСТОВ (1918–?)
Ф. 1384, 1 опис, 34 а.е., 0.32 л.м., 1918–1983 г.
Роден на 11 ноем. 1918 г. в с. Мийковци. Кмет, председател и пълномощник
на ОбНС в с. Мийковци (1944–1973), партиен секретар.

Автобиография (1977); записки за живота, трудовата и обществената му
дейност (1979).
Свидетелство за кръщение (1918); характеристика от партийната организация в с. Мийковци (1972).
Статии за Кръстю Димитров в периодичния печат (1977–1979); стихот
ворения от Стефан Поптонев, посветени на Кръстю Димитров (1980).
Разкази: „Признание“ и „Прокудени“ (1981); „Народни празници и обичаи в с. Мийковци“ (1980); детски приказки, обработени от Кръстю Димит
ров (1980).
Лекции и доклади на обществено-политически теми (1951–1968).
Удостоверение, акт и свидетелство за прослужено време (1939–1944),
документи за назначаването му за кмет в с. Мийковци (1944–1948).
Протоколи, договори и писма във връзка със строежа на нова училищна
сграда в с. Мийковци (1949–1950).
Писма до писателя Стефан Поптонев и роднини, журналисти и редакции
на вестници по лични въпроси и за обществената му дейност (1977–1983).
ДИМИТРОВ, ХРИСТО ТОДОРОВ (1930–1977)
Ф. 1513, 1 опис, 96 а.е., 0.54 л.м., 1954–1977 г.
Роден на 30 юни 1930 г. в с. Кипилово, Сливенско. Завършва Селскостопанска академия „Георги Димитров“, специалност „Агролесомелиорации“ (1954).
Научен сътрудник в Добруджанския селскостопански научноизследователски
институт край Генерал Тошево (1954–1968), директор на Опитна станция по
бързорастящи горскодървесни видове – Свищов (1968–1977). Загива по време на
земетресението в Свищов през 1977 г.

Автобиография (1967).
Характеристика на Хр. Димитров от Научноизследователски институт
за гората – София (1975).
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Грамоти за дейността му като пропагандист (1969–1975).
Некролози за смъртта и възпоменание за Христо Димитров и семейството му (1977).
Статии, доклади и резюмета за тополовото стопанство и влиянието на
полезащитните горски пояси върху микроклимата и добива от селскостопански култури (1955–1976).
Изследвания с приложени графики и таблици от фотосинтеза, вегетационни и физиологични опити (1966–1976).
Тематични планове и отчети по теми за работата по полезащитните горски пояси с приложени методики, таблици и графики (1955–1967).
Списък на публикациите (1967).
Докладни записки, производствено-финансови и календарни планове за
работата в полезащитните горски пояси в Добруджа (1954–1975).
Преписки с български и чуждестранни институти и научни работници
за полезащитните пояси в Добруджа, публикувани статии, данни за сортове
тополи, обмен на научно-справочна литература и др. (1956–1975).
Протоколи от съвещания, тематични планове и отчети на сектор „Горски
култури“ при Добруджански институт – Генерал Тошево (1955–1962).
Списъци и ведомости на дървесни и карстови видове, рози и семена за
дендрариум и парк (1955–1973).
ДИМИТРОВА, ПЕТРАНА ВЕЛЧЕВА (1931–)
Ф. 1551, 1 опис, 42 а.е., 0.39 л.м., 1977–1988 г.
Родена на 24 май 1931 г. в с. Изворово, Търговищко. Завършва Агрономическия факултет на Селскостопанска академия „Георги Димитров“ (1954).
Работи в редакцията на в-к „Борба“ – Велико Търново като завеждащ отдел
„Селскостопански“ и отговорен секретар (1958–1972). Кореспондент на БТА за
Великотърновски окръг (1972–1988).

Автобиография и снимка на П. Димитрова (1988).
Кореспонденции на Петрана Димитрова, отразяващи обществено-политическия, икономическия, културния и спортния живот във Велико Търново
и окръга, публикувани в бюлетините на БТА (1977–1987).
Информация и план за дейността на Дружеството на писателите във Велико Търново (1980).
Програми на Дружеството на Съюза на архитектите в България по организирането на Национален преглед на българската архитектура (1977) и
І Международна младежка среща-конкурс на младите архитекти – Велико
Търново (1982).
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ДИМОВ, ДИМИТЪР РАЧЕВ (1927–)
Ф. 900, 2 описа, 396 а.е., 1.37 л.м., 1842–1997 г.
Роден на 28 ноем. 1927 г. в с. Мусина. Завършва българска филология в СУ
„Климент Охридски“ (1950). Учител по български език и литература в Павликени
(1950–1965) и в Златарица от 1966 г. до пенсионирането си. От 1951 г. е сътрудник на в-к „Борба“ – Велико Търново по историко-политически въпроси. Член на
Съюза на научните работници – клон Велико Търново. Краевед.

Автобиографични бележки (1977).
Монографии: „Принос към историята на БЗНС“, „БЗНС и Войнишкото
въстание“, „От Мусинската до Радомирската република“, „Началото на историческия път“, „Юнското антифашистко въстание през 1923 г. в северозападния край на Великотърновски окръг“ и др. (1969–1976).
Статии в специализирани издания и периодичния печат за Априлското
въстание в Търновско (1954–1997).
Преписки с частни лица, учреждения и организации по написване, издаване и рецензиране на негови трудове; уточняване на събития, дати и имена,
свързани с Априлското и Септемврийското въстания; за живота и дейността
на Цанко Церковски (1932–1981).
Снимки: лични като дете, ученик, студент, войник, учител и участник в
театрална трупа (1929–1976); семейни (1968); от първия пчеларски конгрес в
България (1899); на видни личности и къщи в с. Мусина, исторически паметници и събития (1922–1976).
Факсимилета и негативи от статии в чуждестранната преса за Деветоюнския преврат през 1923 г.
Църковни книги с приписки от Бачо Киро (1842–1865).
Тапии (факсимилета) за владение на имоти на жители от с. Мусина
(1843–1876).
Тефтер с бележки на Цанко Церковски (1911–1912).
Спомени на участници в Юнското и Септемврийското въстания през
1923 г. и на потомци на участници в Априлското въстание (1928–1973).
ДОБРЕВА, РАЙНА САВОВА (1895–1987)
Ф. 1791, 1 опис, 17 а.е., 0.12 л.м., 1905–1987 г.
Родена на 18 авг. 1895 г. в Горна Оряховица. Завършва славянска и руска
филология в СУ и романска филология във Франция. Работи като учител по френски, български и руски език. Публикува стихове и статии в периодичния печат.
Има издадена стихосбирка. Умира през 1987 г.
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Биография от К. Димов (1987).
Ученически и студентски тетрадки (1905–1920).
Статии за Христо Ботев и Георги Измирлиев във в-к „Светоброд“ (1934).
Стихосбирка „Нишки“ (1940).
Писма и пощенски картички от близки, познати, издателства и учреждения за публикуване на нейни стихове, издаване на лични писма на Асен
Разцветников и спомените ѝ за него, по лични въпроси (1911–1986).
Индивидуални и групови снимки с роднини, близки, колеги и ученици от
празници, екскурзии в страната и чужбина и др. (1915–1975).
Литературни разработки на нейни ученици (1939–1944).
Разкази, стихове, фейлетони и афоризми на приятели и познати (б.д.).
ДОНЕВ, НИКОЛА СТОЯНОВ (1902–1983)
Ф. 1441, 1 опис, 51 а.е., 0.18 л.м., 1878–1983 г.
Роден на 29 окт. 1902 г. в с. Мерданя. Завършва институт за прогимназиални учители. Учител и директор на училището в с. Мерданя (1929–1962), деец
на РМС и БКП, партиен секретар на селото (1944–1966). Краевед. Умира през
1983 г.

Автобиография (1983).
Кръщелно свидетелство (1902).
Почетни грамоти и поздравително писмо за активна обществено-политическа дейност (1964, 1967, 1982).
Бележки за родословието на сем. Доневи (1976).
Географско проучване на с. Мерданя (1966).
Бележки за учители, сведения и спомени за учебното дело и бележити
възрожденци в селото (1973–1983); бележки и изказвания по общественополитически, благоустройствени и културни въпроси (1972–1983).
Снимки: индивидуални като ученик, младежки и обществен деец; на бащата и семейството (1908–1976); групови със съученици, състуденти и съидейници (1924–1974).
Снимки на: Димитър Добрев Калчев от с. Мерданя – опълченец (1878),
участници в театралната дейност в с. Мерданя, ръководствата на читалището
и кооперативното стопанство, духовата музика (1922–1945).
Протоколни книги на партийната и пионерската организации в селото
(1945–1947).

706

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

ДОНЕВА, МАРИЯ ПЕТРОВА (1925–)
Ф. 1501, 1 опис, 47 а.е., 0.54 л.м., 1938–1984 г.
Родена през 1925 г. в с. Овча могила. Завършва история в СУ „Климент Охридски“ (1950). Специалист във Военноисторическия отдел на Министерството
на народната отбрана (1951–1957), учителка в София (1957–1969), специалист в
Института по история към БАН от 1969 г. Краевед.

Автобиография (1981).
Статии „Ценен дар“, „Жива традиция“ и „А можеше да бъде дисертация“
за направено от М. Донева дарение на лични документи в Държавен архив –
Велико Търново (1982).
Монография „Село Овча могила, Великотърновско (минало и възход)“
в съавторство с Тодор Андреев, първи и втори вариант (1979–1980); план и
отчети по написване на монографията (1974–1981); протоколи от обсъждане
на първи и втори вариант, отзив и оценка за обществената и научната ѝ стойност (1979–1981).
Преписки с физически лица и институции по написването и издаването
на история на с. Овча могила (1971–1984); писма от проф. Иван Дуйчев с
мнение за първия вариант на историята (1975).
Снимки на участници в младежка кооперативна група, земеделска кооперация „Пробив“, народни носии от с. Овча могила, обществени сгради и
събития в селото (1938–1973).
Спомени за миналото на с. Овча могила, събрани от М. Донева (1944–
1980).
ДРАГАНОВА, ТОДОРКА РАКОВА (1928–)
Ф. 1500, 2 описа, 114 а.е., 1.98 л.м., 1876–1990 г.
Родена през 1928 г. във Велико Търново. Завършва история в СУ „Климент
Охридски“ (1950). Учителка по история в Карлово (1951–1953). Специалист в
ОИМ – Велико Търново (1954–1987). Научен сътрудник I степен от 1972 г. Автор на тематично-експозиционния план на музей „Възраждане и Учредително
събрание“ във Велико Търново и множество публикации за историята на Велико
Търново и Великотърновския край през Възраждането.

Автобиография и служебна характеристика на Т. Драганова от Окръжна
дирекция „Културно-историческо наследство“ – Велико Търново (1978).
Статии за създателите, развитието и проблемите на музейното дело във
Велико Търново (1979–1985) и информации за състоянието на музейните
експозиции и сбирки в града (1968–1985).
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Доклади и статии за движението на българските жени (1960–1974); док
лади и приветствия по различни официални случаи (1967–1984); планове, информации, отговори на въпроси от пресконференции за дейността на Градския съвет на жените (1960–1985).
Монографии: „История на село Бяла черква“ (1974); „Търново през ХIХ
век“ (1982); „Обществено-политическо и културно развитие на Велико Търново през ХІХ век“ (1987).
Студия „Борби за политическо освобождение“ (1987).
Пътеводител „Велико Търново“ в съавторство със Снежина Попова и
Йордан Димитров (1988).
Статии, доклади и научни съобщения за Учредителното събрание през
1879 г., въстанията във Великотърновско, просветното и културното развитие на Велико Търново през ХІХ в. и др. (1979).
Статии в периодичния и специализирания печат за икономическото, политическото и културното развитие на Великотърновския край през Възраждането и участието му в националноосвободителните борби (1971–1987).
Списъци на участниците в националноосвободителните борби от Търновския край от ХVI до ХIХ в., в опълчението и Учредителното събрание
(б.д.).
Спомени на дейци на БКП, БЗНС, РМС и други политически организации от Бяла черква за създаване на партийната и комсомолската организация,
провеждане на избори и събитията от 1923 г. (1968–1974).
Групови и единични снимки на участници в Априлското въстание от
Бяла черква (1876–1930) и от стопанската и политическата история на Дебелец (1890–1970) и Бяла черква (1905–1933).
Групови снимки от митинга по случай 100 г. от рождението на Бачо Киро
и факсимилета от картини на неговата родна къща, майка му и докарването
му от турците във Велико Търново (б.д.).
ИВАНОВА, ВЕСЕЛИНА ЛАЗАРОВА (1921–2003)
Ф. 1443, 1 опис, 74 а.е., 0.30 л.м., 1944–1985 г.
Родена на 21 март 1921 г. в с. Овча могила. Завършва основно образование.
Текстилна работничка в Габрово (1935–1942). Партизанка в Горнооряховския
партизански отряд (1942–1944), участник в Отечествената война, партиен работник в Габрово, Плевен и Свищов. Умира в Свищов през 2003 г.

Автобиография (1985).
Спомени за живота и дейността ѝ като партизанка (1957).
Мемоарна книга „Партизанка от четири отряда“, работен вариант (1975),
рецензии и отзиви за книгата (1980).
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Доклади, статии, дописки и приветствия за обществено-политически и
културни събития и честване на празници и годишнини (1953–1984).
Снимки на В. Иванова като партизанка и доброволка на фронта (1944),
от участие в строителството на яз. „Александър Стамболийски“ (1947), от
обществени и културни мероприятия (б.д.).
ИЛИЕВ, АСЕН ПЕТКОВ (1914–1991)
Ф. 1278, 3 описа, 40 а.е., 0.28 л.м., 1954–1990 г.
Роден на 22 окт. 1914 г. в с. Одърне, Плевенско. Завършва Духовната семинария и Богословския факултет в София (1949). Свещеник и библиотекар в
родното си село. През 1968 г. е назначен за библиотекар във Великотърновската
митрополия. Занимава се с изследване на църковно-просветни въпроси. Умира във
Велико Търново през 1991 г.

Монографии и изследвания: „Има ли предателство по залавянето на дякона Левски?“ (1971), „Предаден ли е Левски?“ (1979), „История на Великотърновската епархия“ (1981); „Книжовно-просветна дейност на българската църква“ (1980); „Поява и развой на училищата в България“ (1980–1982),
„Отец Матей Преображенски (Миткалото) – кратка биография“ (1981), „Трите обстоятелства, допринесли най-много за залавянето на Левски“ (1985),
„Апостоли на книгата“ и „Религия и медицина“ (1986), „Просветното дело в
Банат и Влашко“ (1987), „Мердонски сборник от ХIХ век с непълен препис
на „История славянобългарска“ (1987–1988).
Пътеписи за пътуванията му до Гърция, Италия, Турция, Йерусалим и
Египет (1974–1987).
Беседи и доклади за ролята и значението на църквата за българския народ (1954–1985).
Статии: „Предател ли е поп Кръстю? Защо си замълчава Васил Шанов?“
(1981), „За подхвърлените писма“ (1985), „С динамит срещу манастирите“
(1990) и др.
Интервюта пред БНТ за жизнения и творческия му път и за рода Тулешкови (1988–1989).
Писма до редакции на вестници във връзка с предателството на Левски
(1981).
Кореспонденция с д-р Николай Предов и Църковно-исторически и архивен институт при Българската патриаршия по творчески въпроси (1988–
1989).
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ИЛЧЕВА, ВЪЛКА (ВЪЛКА ИЛЧЕВА ПЕТРОВА) (1944–)
Ф. 1805, 1 опис, 151 а.е., 0.95 л.м., 1959–2009 г.
Родена на 8 май 1944 г. в с. Бели бряг, Старозагорско. Завършва ВПИ „Братя
Кирил и Методий“ – Велико Търново, специалност „История“ (1967). Постъпва
на работа като уредник в отдел „Археология“ при Исторически музей – Велико
Търново. Участва в екипа по проучването на хълма Царевец като заместник-ръководител на разкопките на Царския дворец (1968–1974), провежда археологически
разкопки в местността Качица край Велико Търново, Клисе баир – с. Шемшево,
селищна могила – с. Джулюница, с. Пшеничево и Нова Загора, Старозагорско и
в Дуранкулак, Добричко. Съвместно с колектив е автор на тематико-експозиционния план на музейната експозиция „Велико Търново – столица на България
ХІІ–ХІV век“ и има съществено участие в реализацията ѝ. Археологическите ѝ
проучвания са насочени към бронзовата и ранната желязна епоха, но основно засягат преходния период от енеолита към бронзовата епоха. През периода 1978–
1990 г. под нейно ръководство е проучено праисторическото селище Хотница–
Водопада – единственият у нас изцяло изследван обект от преходния период от
каменно-медната към бронзовата епоха. От 1990 до 1992 г. ръководи сондажни
и спасителни разкопки на селището Хотница–Османкин дол от края на ранната
бронзова и началото на средната бронзова епоха. През 1996 г. защитава дисертационен труд на тема: „Преходният период от каменно-медната към бронзовата
епоха по материали от Централна Северна България“, в резултат на което ѝ е
присъдена научна степен „Доктор“. През 2000–2006 г. написва монографичните
трудове „Хотница – стари селища и находки. Част І – праистория“ и „Хотница – стари селища и находки. Част ІІ – Античност и средновековие“. За първата
част ѝ е присъдено научното звание старши научен сътрудник ІІ степен (2002).
Пенсионира се през 2009 г.

Автобиография (2006).
Биографична справка и справка за научния принос на д-р Вълка Илчева
(2003–2006).
Удостоверение за раждане, диплом, сведение и удостоверения за завършено средно образование и курсове по немски и френски език (1963–1985).
Молби с приложени документи за присъждане на научна степен (1995–
1996) и научно звание (2002).
Дисертация „Преходният период от каменно-медната към бронзовата
епоха по материали от Централна Северна България“ (1995).
Монографии „Хотница – стари селища и находки. Част І – Праистория“
(2002) и „Хотница – стари селища и находки. Част ІІ – Античност и средновековие“ (2006).
Студии, научни и научнопопулярни статии, доклади и съобщения, базирани на резултати от археологически разкопки (1971–2007).
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Исторически справки за археологически паметници, текстове за пътеводители и дипляни, тематико-експозиционни планове за музейни сбирки и др.
(1979–2007).
Рецензии от Вълка Илчева на дипломни работи на студенти от ВТУ, научни съобщения и монографии (1998–2007).
Библиография (2004).
Концепция на Вълка Илчева за развитие на отдел „Археология“ при Музея (1991).
Годишни планове и отчети за служебната ѝ дейност (1968–2007); отчети
(1969–1989) и дневници (1974–1992) за археологически разкопки; снимки на
археологически находки (1969–2002).
Докладна записка и отчети от командировки във връзка с изготвяне на
археологическа карта на окръга (1968–1975).
„Обич“ – стихосбирка от Вълка Илчева, и листовка за промоцията ѝ
(1979, 2009); сценарий за документален филм „Сенки над Янтра“ (1981).
Индивидуални и групови снимки на Вълка Илчева със семейството ѝ, с
колеги от археологически разкопки, екскурзии и чествания (1974–2007).
Статии от други автори, справки във връзка с археологически разкопки
и снимки на археологически находки, използвани в изследователската ѝ дейност (1959–2000).
ЙОВКОВ, МИЛЧО ДИМИТРОВ (1928–2007)
Ф. 1803, 1 опис, 46 а.е., 0.29 л.м., 1887–2010 г.
Роден на 16 септ. 1928 г. в с. Димча. Завършва висше образование в СУ „Климент Охридски“, специалност „Педагогика и история“. Трудовата си дейност
започва като книговодител в кооперацията и като секретар на читалището в
родното си село. Работи 11 години като директор на основно училище в с. Димча, с. Бяла река, с. Недан и в климатично училище в с. Зелено дърво, Габровско.
От 1965 г. е на работа в ОК на БКП – Велико Търново като лектор-консултант
и завеждащ сектор „Информационно-социологически“. Наред с пряката си работа прави проучвания по темата за павликянството в българските земи, просветното и културното дело във Великотърновския край, на партийната история и учителското движение. Има издадени 4 книги, публикувал е повече от 90
статии в сборници, списания и вестници. През 1988 г. защитава дисертация на
тема „Павликянството в българските земи през ХV–ХVІІ век“ и получава научна
степен „Доктор“. Умира на 29 дек. 2007 г.

Автобиография (1988).
Диплома за завършено висше образование (препис), протоколи от проведени кандидатски изпити за аспирант (1965, 1981–1982); членска книжка
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за членство в БКП и военноотчетна книжка (1979, 1983), скръбна вест за
смъртата му (2007).
Краеведски изследвания: „Миналото на с. Димча“, „Димчанските родове“ (2010), „Павликянството в българските земи през ХV–ХVІІ век“ – дисертация (1988).
Доклади и статии в периодичния печат за историята на с. Димча и Павликенския край (1966–2007).
Биографични бележки за учители, сведения и спомени за учебното дело
след Освобождението до 1944 г. в селата на Павликенска община, списъци:
на кметовете и на членовете на Общинското управление в селото за периода
1878–1979 г., на жители, изселени в Румъния, Унгария, Америка и Турция
преди и след Освобождението, на членовете на политически партии за периода 1900–1944 г. (1967–1980).
Кореспонденция с жители на селата от Павликенска община със сведения за събития и личности, свързани с краеведските му проучвания (1970).
Снимки: лична и от участието му в различни събития (1969–1972).
Пълномощно на Начо Вачов от с. Димча за продажба на мешова гора и
крепостен акт за притежание на гора, лозе и две дворни места (1887, 1891);
устави на Кооперативно дружество „Лоза“ – с. Димча и на Електрическа кооперация „Светлина“ – Павликени (1922, 1925); справка за безследно изчезналите и загинали за родината димчани през Балканската, Междусъюзничес
ката и Първата световна война (1980); обществен преговор за въвеждане
обязателното обучение в училище и обязателното ходене на черква, съставен
от Читалище „Успех“ – с. Бутово през 1879 г. (б.д.), снимки на рисунки на
старото училище на с. Димча през 1860 и 1870 г. (б.д.).
ЙОРДАНОВ, ВАЛЕНТИН ЗДРАВКОВ (1956–)
Ф. 1489, 1 опис, 32 а.е., 0.27 л.м., 1901–1986 г.
Роден на 20 ян. 1956 г. в с. Бяла черква. Завършва педагогика в СУ „Климент
Охридски“ (1981). Сътрудник на ЦДИА и Националния военноисторически музей
(1983–1986), специалист в СГОДА от 1986 г., краевед.

Автобиография (1986).
Статии за живота и дейността на Бачо Киро Петров и миналото и настоящето на Бяла черква (1977–1986).
„Материали за историята на Бяла черква (спомени)“ (1983).
Списък на публикациите на Валентин Йорданов (б.д.).
Кореспонденция с жители на Бяла черква със спомени за различни събития и лица, свързани с политическото и икономическото развитие на селото
(1980–1983).
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Снимки: лични (1984), на родственици (1901–1946); групови на учители
и ученици от трикласното училище в Бяла черква (1909), Бачо-Кировия род
(1935) и поборници и участници във войните от Бяла черква (1938).
Спомени (магнетофонни записи) на жители на Бяла черква за Цанко
Церковски, Райко Даскалов, проф. Александър Бурмов, живота и дейността
на Бачо Киро, развитието на Бяла черква след Освобождението и др. (1978–
1985).
Народни песни от с. Горна Липница (1906).
КАНАЗИРСКИ, ИВАН МАРИНОВ (1908–?)
Ф. 1536, 1 опис, 54 а.е., 0.31 л.м., 1927–1989 г.
Роден на 20 авг. 1908 г. в с. Пчелище. Завършва учителски институт в Пловдив (1930) и СУ „Климент Охридски“, специалност „Българска литература и
руски език“ (1953). Учител и директор на училището в с. Пчелище (1930–1948),
възпитател в ЖП пансион – Велико Търново (1949–1955), учител в Елена (1956–
1957), Лясковец (1958–1965), с. Аврен и с. Робино, Кърджалийско (1968–1969), директор на помощно училище в с. Подкова, Кърджалийско (1971–1976). Краевед.

Автобиография (1989).
„История на с. Пчелище“ – работен вариант (1987); бележки и рецензии
по материалите и работния вариант (1984–1987).
Спомени за историята на с. Пчелище, събрани и записани от Иван Каназирски (1950–1983).
Снимки: лична и семейна (1947); групови: като ученик и учител и на
участници в събора през 1927 и 1933 г. в с. Пчелище (1927–1961), от посещението на Великотърновския митрополит Софроний в селото (1939), на
членовете на градинарско дружество „Силвестър“ (1935) и др.
КАПИТАНОВ, ТРИФОН СТЕФАНОВ (1930–1995)
Ф. 1449, 3 описа, 212 а.е., 0.86 л.м., 1936–1990 г.
Роден на 27 юни 1930 г. в с. Кавлак. Завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново (1950). Офицер, началник на Военното окръжие във Велико Търново
(1970–1984). Фотограф-художник. Умира във Велико Търново през 1995 г.

Удостоверения за завършено образование, диплом за фотограф-художник, грамоти за присъдени награди от фотоизложби и удостоверение за звание „рационализатор“ (1938–1982).
Отзиви за творческата му дейност (1967–1981).
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Черно-бели негативи, цветни диапозитиви и снимки от обществени, политически, културни и спортни прояви, на исторически и архитектурни обекти в града и окръга (1965–1990).
Делегатски карти и покани за участие в годишни конференции и събрания, писма от редакции на вестници, от Републиканската секция по фотолюбителство и др. (1946–1985).
Снимки: лични и семейни, с ген. Стойчев и съпругата му, от откриване
на самостоятелни фотоизложби, от среща-събрание с войнишките майки от
с. Михалци, на служители от Военното окръжие (1936–1982).
КАРАНЕШЕВ, АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ (1906–1974)
Ф. 1539, 1 опис, 32 а.е., 0.25 л.м., 1906–1974 г.
Роден на 16 май 1906 г. в Горна Оряховица. Завършва Художествената академия в София. Художник на свободна практика във Велико Търново. Създател и
председател на Дома за изкуство и просвета, секретар на Окръжната група към
СБХ във Велико Търново от 1938 г. Участник в Отечествената война. Умира във
Велико Търново през 1974 г.

Автобиографични бележки – незавършени (б.д.).
Кръщелно свидетелство (1906); свидетелства за завършени второ и
трето отделение и прогимназиален курс на Габровската мъжка прогимназия
(1915, 1921); удостоверение за завършена учебна година и лична карта от
Държавна художествена академия – София (1928–1929).
Удостоверения за отбита военна служба, военноотчетна книжка и удостоверение за награждаване с медал за участие в Отечествената война (1943–
1971).
Карта за членство в СБХ и писма във връзка с подмяната ѝ (1971).
Слово на Петко Драганов по случай 40 дни от смъртта на Ангел Каранешев (1974).
Бележки на Ангел Каранешев за паметници на културата в България
(1969–1971).
Албуми на Ангел Каранешев със събрани отзиви за негови картини и
изложби у нас и в чужбина (1934–1971).
Пощенска карта и писма от писателите Николай Райнов, Емилиян Станев, Стефан Мокрев по лични въпроси (1937–1968); писма и поздравителни
картички от художници, музиканти, държавни и обществени учреждения и
организации за дейността му като художник и различни празници (1938–
1972).
Снимки: лични, със семейството, приятели и колеги (1943–1974).
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„Нови разкази“ от К. Паустовски с посвещение за Ангел Каранешев
(1959).
„Resa i Bulgaren“ – художествен пътепис на шведския художник Ларс
Норман (1957).
КАРАПЕТКОВ, ПЕТЪР ЛЕФТЕРОВ (1910–?)
Ф. 1582, 1 опис, 12 а.е., 0.18 л.м., 1932–1989 г.
Роден на 26 юни 1910 г. в с. Дичин. Учител (1930–1965). Есперантист, краевед и общественик.

Автобиографии (1970, 1989).
Грамота във връзка с честването на 1300-годишнината от създаването
на българската държава (1981).
Родословно дърво на Петър Карапетков (б.д.).
Краеведско изследване „Принос към историята на село Лесичери“
(1969).
Спомени и сведения за историята на с. Лесичери, събрани от П. Карапет
ков (1951–1988).
Покани за участие в III Международен летен есперантски университет,
семинар-съвещание на краеведите, научни сесии и др. (1948–1985).
Писма от Градски исторически музей – Павликени, ОИМ – Пазарджик и
Велико Търново, Окръжно ръководство на БЕС – Велико Търново и частни
лица за краеведската и есперантската му дейност (1951–1985).
Снимки: лични и семейни (1942–1975); на Крум Цвятков Бенов, ятак на
партизаните, разстрелян през 1944 г. (б.д.).
История на с. Лесичери от Кирил Попов Георгиев (1932).
КИСЬОВ, ПЕТЪР ИВАНОВ (1920–2001)
Ф. 1727, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1941–2001 г.
Роден на 5 май 1920 г. в с. Дединци. Завършва гимназия в Елена. Завеждащ
вътрешнопартийна информация, културно-масовата дейност и председател на
Околийски комитет на БКП и член на ИК на ОбНС – Елена (1954–1955). Секретар (1956–1958) и председател от 1959 г. на читалище „Напредък“ – Елена. Краевед. Умира в Елена през 2001 г.

Автобиография (1998).
Изказване на Йордан Василев по случай 75-годишнината на Петър Кисьов (1994); доклад на Христо Станев за Петър Кисьов и книгата му „С откровение и обич“ (1995); акт за смърт (2001).
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Краеведско изследване „С откровение и обич“ (1994).
Спомени на Петър Кисьов за честване 100-годишнината на Еленското
читалище (1963).
Доклад на инициативен комитет за дейността на РМС в Еленската гимназия (1980).
Благодарствено писмо от Георги Георгиев (Гец) за получени поздравления по случай 50-годишнината му (1976); писма и поздравителна картичка от
приятели и съученици с отзиви за краеведското му изследване (1994–1998).
Групови снимки на ремсисти (1941).
Писмо от Ив. Китанов до ГНС – Елена с приложени сведения за читалище „Напредък“ – Елена (1961).
КОВАЧЕВ, МАРИН АЛЕКСАНДРОВ (1934–)
Ф. 1254, 2 описа, 308 а.е., 1.11 л.м., 1898, 1957–1987 г.
Роден на 8 авг. 1934 г. в с. Сухиндол. Завършва СУ „Климент Охридски“,
специалност „Библиотекознание и библиография“ (1957). От 1958 до 1964 г. е
завеждащ отдел „Методичен“, а от 1964 г. – завеждащ отдел „Справочно-библиографски“ в Окръжна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново. През
1971 г. става научен сътрудник по краезнание, а от 1979 г. е старши научен
сътрудник по библиография и краезнание и преподавател към Факултета за обществени професии при ВТУ. Член на Съюза на научните работници в България и
Българското историческо дружество, на Научния съвет на Народна библиотека
„Кирил и Методий“ – София. Награден с орден „Кирил и Методий“ III степен и
медал „1300 години България“.

Автобиография (1987).
Дипломна работа „Прогресивни литературни вестници и списания у нас
през 1923–1931 г.“ (1957).
Статии, научни съобщения, лекции и доклади за книжарското дело в окръга от Освобождението до 1944 г., видни книжари и книжарници, по библиотечни и библиографски проблеми (1960–1986).
Библиографии, съставени от Марин Ковачев, и предговори към други
библиографски издания (1965–1985).
Книги и брошури за методиката на краеведската работа и библиотечнобиблиографски знания за учащите се (1967–1985).
Годишни планове и отчети за дейността като завеждащ библиографския
отдел на Окръжна библиотека – Велико Търново, преподавател във ВТУ и
завеждащ сектор „Култура“ при ГК за ДНК – Велико Търново (1965–1985).

716

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Писма от: проф. Хр. Гандев за живота и книжарската дейност на Дончо
Петров (1977); общественици и краеведи от страната по културно-просветни, издателски и краеведски въпроси (1976).
Снимки и негативи от личния живот, служебната и творческата му дейност (1957–1985).
Сведения за бивши печатари и издатели във Велико Търново; спомени
на печатари, книжари, издатели, общественици и краеведи за печатарската,
издателската, книжарската и културно-просветната дейност във Велико Търново, за създаването и дейността на Държавна печатница „Димитър Найденов“ и печатница „Работник“ на БСДП (1965–1984), революционни дейци
отпреди Освобождението (1976), за Димитър Благоев и Никола Габровски
(1977).
Документ за продажба на печатарски инвентар от Христо Иванов (Големия) на Иван Вителов (1898).
КОЛАРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ (1926–1991)
Ф. 1669, 1 опис, 86 а.е., 0.78 л.м., 1867–1991 г.
Роден на 14 ян. 1926 г. в с. Драганово. Завършва гимназия в Горна Оряховица
(1947). Служител в „Енергоснабдяване“ – Горна Оряховица (1947–1958), редактор на местен вестник (1959–1970), организатор в читалището в с. Драганово
(1971–1972), читалищен секретар (1973–1988). Краевед и общественик. Умира в
с. Драганово през 1991 г.

Автобиография (1968).
Лични дневници (1977–1990).
Свидетелства за кръщение, завършено образование, граждански брак
(1926–1956).
Ученическа, трудова, военна и орденски книжки, членски карти (1941–
1985).
Грамоти за активна читалищна дейност (1979–1984).
Статии и дописки в местни и централни издания за живота и творчеството на Асен Разцветников, Камен Зидаров и акад. Никола Михов, историята на с. Драганово, дейци на македонското революционно движение, родови
срещи и местни културни прояви (1971–1991).
Беседи, доклади, реферати по повод бележити годишнини (1969–1981).
Стихове, разкази, фейлетони и епиграми (1961–1988).
Текстове на народни песни от с. Драганово (1975–1985); родословни
схеми и анкетни листове за по-известни родове в с. Драганово (1979–1990).
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Спомени на съвременници, летописни записки на местни жители, анкетни листове, списъци на членове на местни сдружения, събрани за историята
на с. Драганово (1900–1991).
Биографични справки, списъци на публикации и други документи на
научни работници и културни дейци, произхождащи от с. Драганово (1937–
1987).
Изследвания, доклади и спомени от различни автори за революционни и
културни дейци в Македония и Одринска Тракия (1942–1987).
Ръкописи, дописки и информации, използвани за издаване на в-к „Знаме
на социализма“ в с. Драганово (1959–1969).
Планове и програми за посрещането и пребиваването на д-р Мерсия
Макдермот в с. Драганово (1974).
Кореспонденция с проф. Христо Първев – литературовед, Камен Зидаров, д-р Мерсия Макдермот, културни и обществени организации, редакции
на централни и местни издания, краеведи и културни дейци по въпроси на
революционните борби в Македония, краезнанието, родоизследването и по
лични въпроси (1958–1991).
Снимки: лични на Коларов, на негови близки, от служебната и обществената му дейност, на членовете на занаятчийски и кооперативни сдружения,
участници във войните, изследователи, културни и обществени дейци, произхождащи или свързани със с. Драганово (1890–1990).
„Раните на България“ – брошура на френски език, с приложен превод на
български език от Иван Христов и Д. Великсин, издадена в Галац, Румъния
(1867).
Рапорти от Българския екзарх Йосиф и княжеския търговски агент
А. Шопов до министър-председателя Рачо Петров за политическото положение в Македония и Одринско, съдържащи сведения за революционния деец
Христо Чернопеев (1904–1978).
„Никулденската декларация и възобновлението на Земеделския съюз“ –
издание на издателство „Земеделско съзнание“ (1924).
Списание „Венец“ – специално издание за живота на цар Борис III
(1943).
История на с. Сливовица, Горнооряховско от Йордан Йорданов (1962).
СЕМЕЕН ФОНД КОНСТАНТИНОВИ, ПЕТЪР И ИВАН (1917–1997)
Ф. 1748, 1 опис, 40 а.е., 0.20 л.м., 1948–2003 г.
Константинов, Петър Иванов (1917–1988) – баща

Роден на 15 май 1917 г. в Комотини, Гърция. Завършва Мъжката гимназия
във Велико Търново и ветеринарна медицина в София. Специализира в Чехия и Ру-
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сия. Работи като лекар в Районна станция по изкуствено осеменяване – Велико
Търново, а от 1960 г. е заместник-директор на Ветеринарния институт в града.
През 1968 г. защитава кандидатска дисертация, а през 1973 г. – хабилитационен
труд. Публикува над 100 научни труда и статии в областта на ветеринарното
дело. Умира във Велико Търново през 1988 г.

Константинов, Иван Петров (1948–1997) – син

Роден на 11 ноем. 1948 г. във Велико Търново. Завършва ветеринарна медицина в София и през 1974 г. започва работа в Сухиндол като ветеринарен лекар.
През 1977 г. е назначен в Районен ветеринарномедицински институт – Велико
Търново. Научен сътрудник І степен, член на Съюза на научните работници в България. През 1991 г. специализира във Виена по покана на Фирма „Интерхемия“.
От същата година под негово ръководство и в сътрудничество с фирмата започва единствено по рода си производство в България на лекарството Енрофлоксацин. Умира във Велико Търново през 1997 г. През 2001 г. е награден посмъртно от
Съюза на научните работници за ползотворна научна дейност.

Биографии на П. Константинов и Ив. Константинов от Валентина Константинова (2003).
Удостоверение за раждане, кръщелно свидетелство, диплом за завършено средно образование и некролог за смъртта на Ив. Константинов (1948–
1997).
Карти за членство на Ив. Константинов в научни дружества и съюзи;
визитна картичка като представител на Фирма „Интерхемия“ – Виена (1981–
2001).
„Някои закономерности при образуването и действието на биогенните
стимулатори върху организма на селскостопанските животни и птици“ – дисертация на П. Константинов и покана за защитата ѝ (1967–1968).
„Проучвания върху реактивността и естествената защита на организ
ма“ – хабилитационен труд на П. Константинов (1973).
Отпечатъци на научни статии на П. Константинов в специализирани издания (1956–1980).
Пручване на П. Константинов „Сто години ветеринарно дело във Великотърновски окръг“ (1983).
Списъци на публикувани научни трудове и статии на П. Константинов
(1977–1982).
Работни програми и отчети по научни теми на Ив. Константинов за имунитета и лечението на прасетата (1988–1996).
Научни съобщения и статии в специализирани издания на Ив. Константинов (1981–1996).
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Снимки на П. Константинов: с колеги в Института (1961–1982); с научни работници в Бърно и Басковице, Чехия (1963) и в Москва (1971); от симпозиум във Варна и награждаване с почетна значка на Българското научно
ветеринарномедицинско дружество (1971, 1978).
Снимки на Ив. Константинов: от научни конгреси в София и Варна, с
колеги от Института, с научни работници от Фирма „Интерхемия“ – Виена и
на симпозиум в Париж (1984–1993).
КОСТУРКОВ, ИВАН КОСТАДИНОВ (1929–2000)
Ф. 1715, 1 опис, 36 а.е., 0.44 л.м., 1850–1998 г.
Роден на 4 ноем. 1929 г. в с. Миндя. Завършва Висшия институт по физическа
култура (1953). Учител по физическо възпитание, треньор по волейбол, заслужил
деятел на физическата култура и спорта, заслужил треньор, кандидат на физкултурните науки. Краевед и общественик. Умира във Велико Търново през 2000 г.

Автобиография (1998).
Поздравителни адреси, грамоти, благодарствени писма, отзиви за дейността на Костурков като треньор, преподавател и общественик (1954–1990).
Дисертационен труд „Методика на запис на волейболни срещи, изграждане на игрови модели и осъществяване на символен теоретично-сугестопедичен обучителен процес по волейбол“ (1979).
Сборници: със спортно-методически разработки (1979–1989); с публикации на спортна, обществена и краеведска тематика (1954–1990).
Изследвания, доклади и съобщения за възникването и развитието на
бригадирското движение във Великотърновски регион (1986–1992).
Преписки с политически и обществени организации, ведомства и частни лица за дейността му като преподавател, треньор, краевед и общественик
(1985–1996).
Устав на Съюза на участниците в бригадирското движение в България
(1990); спомени (1986–1988) и снимки (1947–1949) на участници в бригадирското движение от Великотърновски регион.
Актове за продажба на недвижимо имущество, разрешителни за встъп
ване в брак, разписки за дадени пари под лихва и др. документи на жители от
с. Миндя (1850–1918).
Завещание на йеромонах Висарион от с. Миндя (1948).
Юбилейна книга на Великотърновската мъжка гимназия „Св. Кирил“
(1933).
„Златна книга“ за с. Миндя (1938).
Албум със снимки и сведения за учители в с. Миндя (1893–1962).
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СЕМЕЕН ФОНД МАЙСТОРОВИ, ДИМИТЪР И МАРИЯ (1903–?)
Ф. 1480, 1 опис, 38 а.е., 0.18 л.м., 1918–1984 г.
Майсторов, Димитър Георгиев (1903–1983) – съпруг

Роден на 16 юли 1903 г. в с. Страхилово. Учи последователно в родното си
село, Велико Търново, Севлиево и Лом, откъдето е изключван за революционна
дейност. През 1924–1929 г. е в София, където учи в драматична школа и Свободния университет. Арестуван и въдворен в родното си село, той се включва в
съпротивителното движение. След 1944 г. става първият председател на ОФ
и първият кмет на селото. От 1954 до 1958 г. работи като партиен секретар
на ТКЗС, а през 1959–1963 г. е председател на ОбНС – с. Страхилово. Умира в
с. Страхилово през 1983 г.

Майсторова, Мария Мирчева (1918–?) – съпруга

Родена на 1 окт. 1918 г. в с. Страхилово. През 1935 г. се омъжва за Димитър
Майсторов. След 1944 г. работи в ТКЗС. За постигнати високи резултати е удостоена със златен и сребърен орден на труда.

Автобиографии на Д. Майсторов (1959) и М. Майсторова (1984).
Свидетелства за кръщение, венчаване, образование и грамоти за активна
обществена дейност на М. Майсторова (1918–1967).
Указ на Президиума на НС за награждаване на Д. Майсторов с орден
„Девети септември 1944 г.“ и грамоти за активна отечественофронтовска
дейност; поздравителни адреси по случай 80-годишнината му (1961–1983).
Статии в периодичния печат за трудовата дейност на М. Майсторова
(1961–1976).
История на с. Страхилово и очерци за политическите борби и кооперативните сдружения в селото от Д. Майсторов (б.д.).
Драми и драматични етюди от Д. Майсторов (1963–1977).
Спомени на Д. Майсторов за: раняването и смъртта на Христо Козлев –
партизанин от Горнооряховския отряд (1981); установяване на народната
власт в с. Страхилово и създаване на ТКЗС (б.д.).
Доклади на Д. Майсторов по случай 30-годишнината от създаване на ОФ
в селото и за дейността на читалището през 1978–1979 г. (1973, 1980).
Приветствия от М. Майсторова по повод честване на празници и юбилей
(1970–1984).
Снимки на Д. Майсторов: индивидуални и с колеги, приятели и съмишленици (1918–1979); от честване на 80-годишнината му (1983); на организираната от него театрална трупа (1962–1980); на родителите му (б.д.).
Групови снимки на М. Майсторова с колеги и приятели (1931–1984).
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История на партийната организация в с. Страхилово от Михо Михов
(1968).
МАНЕВА, МАРИЯ СТЕФАНОВА (1929–2008)
Ф. 1579, 1 опис, 50 а.е., 0.34 л.м., 1958–1990 г.
Родена на 13 авг. 1929 г. в с. Вълчовци. Завършва педагогика и история в СУ
„Климент Охридски“ (1957). Инструктор в Околийски съвет на жените – Елена,
ОК на ОФ и ГК на БКП – Велико Търново, председател на ГК на ОФ – Велико Търново, секретар на ИК на ОНС – Велико Търново (1958–1978), председател на ОС
за култура – Велико Търново (1978–1986). Заслужил деятел на културата (1981).
Умира във Велико Търново през 2008 г.

Автобиография (1990).
Орденски книжки, удостоверения, грамоти и дипломи за награждаване с
юбилейни медали, златни и сребърни значки (1959–1988).
Оценка за работата на Мария Манева като секретар на ИК на ОНС – Велико Търново (1975).
„Откраднати мигове“ – спомени за Емилиян Станев, публикувани в сп.
„Пламък“ (1987).
Интервюта за културния живот на Велико Търново (1975–1985).
Доклади, информации, изказвания и приветствия пред научни сесии,
конференции и културни прояви, свързани с обществения живот на Велико
Търново (1975–1985).
Пропуски, служебна, членска и делегатски карти и покани за участие в
конгреси и тържества (1974–1985).
Телеграми и поздравителни картички от Александър Лилов, Александър
Райчев, Владимир Живков, Димитър Стоянов, Иван Славков, Кр. Русев, Н.
Николов, Светлин Русев, Ст. Ганев и Тодор Живков (1986–1988).
Писма от проф. Галина Тагамлицка, Н. Караилиева, проф. Г. Димитров,
н.а. Д. Петков, Лучиан Пекаш, Стефан Мокрев, Ев. Герзильов, н.х. Иван
Христов, проф. Ал. Нейнски, Леда Милева и др. по въпроси, свързани с културния живот на окръга (1975–1985).
Снимки: лични (1967–1985); с Емилиян Станев и съпругата му (1975);
от посрещането на космонавтите Алексей Лукянов и В. Гавура (1964–1985);
от обществено-политически и културни събития (1964–1985); на паметници
и паметни плочи от Велико Търново и окръга (б.д.).
Програми, проекти за дневен ред и др. за V конгрес на артистите в България, IV конгрес на културните дейци и IХ конгрес на ОФ (1982–1983).
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МАРИНОВ, ПАВЕЛ КРЪСТЕВ (1930–)
Ф. 1645, 1 опис, 19 а.е., 0.11 л.м., 1925–1995 г.
Роден на 14 юли 1930 г. във Велико Търново. Завършва Музикалната академия в София. Учител по пеене в Икономически техникум – Велико Търново и
музикален педагог в Институт за начални учители в града. Композитор и поет.
Председател на Демократическата партия във Велико Търново (1994).

Автобиография и лични спомени (1995).
Свидетелства за завършено средно образование и учителска правоспособност; удостоверения за инструкторски курс по пеене и категоризация на
хоров диригент (1950–1970).
Военноотчетна книжка (1958); заповеди за назначаване и награждаване (1963–1974); диплом за награждаване със златен медал от Републикански
фестивал на художествената самодейност (1974).
Музикални произведения (1955–1989).
Стихотворения, метаморфози, текстове на песни (1963–1991).
Снимки: лични (1944–1990); на семейството (1925–1970); групови с
ученици, участници в хорови фестивали и манифестации (1959–1988).
МАРИНОВ, ЦОНЬО СТЕФАНОВ (1921–?)
Ф. 1493, 3 описа, 38 а.е., 0.48 л.м., 1906–1990 г.
Роден на 15 септ. 1921 г. в с. Присово. Завършва Духовна семинария (1935–
1940) и Духовна академия (1952). От 1943 г. е свещеник в църквата „Св. Атанас“
в Лясковец. Краевед с приноси за изучаването на обреди и народни празници.

Автобиография (1986).
Енциклопедичен сборник „Българи, възпитаници на духовни училища у
нас и в чужбина, цивилни и приели духовен сан“. Том I–II (1990).
История на с. Присово (1985).
Сборници „Анекдоти“. Том І–ІІІ (1987–1990).
Изследвания за религиозно-нравствения живот на българите, календарните празници и обичаи в бита на народа и историята на манастира „Петър и
Павел“ край Лясковец (1970–1988).
Спомени и статии за митрополит Климент (Васил Друмев), събрани от
Цоньо Маринов (1921–1976).
Народни поговорки, народна метеорология, народни предания, легенди
и поверия, погребални обичаи, народни сборове (1937–1985).
Текстове на народни песни от с. Присово, Лясковец, Кюстендил, Бургас
ко и Луковитско (1948–1980).
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Писма от Иван Богданов, Боян Болгар, Димо Минев, Стоян Чилингиров,
Александър Божинов, Симеон Радев и др. за ролята на българската църква,
отношението на някои писатели към религията, по литературни и лични въп
роси (1945–1969).
Снимки на девойки от началото на века и от народни празници в с. Присово (1906–1933).
МЕДНИКАРОВ, СТОЯН ХРИСТОВ (1896–1982)
Ф. 1779, 1 опис, 94 а.е., 0.66 л.м., 1831–2005 г.
Роден на 22 юли 1896 г. в с. Разпоповци. Завършва Еленската прогимназия
през 1911 г. Секретар-бирник (1919–1931), финансов проверител (1931–1934),
секретар на Еленската община (1934–1948), референт и старши инспектор по
бюджета (1948–1957), председател на Съюза на общинските служители – Елена
(1928). Родоизследовател и краевед. Умира през 1982 г.

Автобиография (1948).
Автобиографични бележници, спомени и лични дневници (1930–1979).
Свидетелства: кръщелно и за завършено образование (1896, 1911).
Статии и очерци в периодичния печат за живота и дейността на Медникаров (1907–2005).
Родословия на рода на Стайко Кючука (1979–1982).
„Въглени в пепелта“ – мемоари (1962).
Изследване за историята на с. Разпоповци (1959–1972); краеведски проучвания, спомени и бележки за историята на селото (1943–1982).
Речници на стари и чужди думи и на прякорите в Еленско (1959–1962).
Пътеписи, разкази и анекдоти (1966–1970).
Статии, спомени, очерци, фейлетони и разкази, публикувани в периодичния печат (1923–1978).
Слова от чествания и възпоменания (1949–1978).
Автобиографии и спомени на жители от селото, народни песни, устави на ловджийското и просветното дружества, използвани за трудовете му
(1898–1978).
Свидетелство за секретар-бирник (1914); заповеди, протоколи и актове
за встъпване и освобождаване от длъжност и за награди (1914–1957); удостоверения и свидетелства за прослужено време, членски карти, служебни и
трудови книжки (1914–1960).
Кореспонденция по изследователски, творчески и лични въпроси (1915–
1982).
Снимки от личния живот, служебната и обществената му дейност (1915–
1982).
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Лични документи на Донка Иванова – съпруга, и Здравко Медникаров –
син (1905–1988).
Разписки за уреждане на финансови и имотни взаимоотношения между
жители от с. Разпоповци (на османотурски език и в превод) (1831–1877).
Манифест към българския народ от правителството на Кимон Георгиев
(1934).
МИНЕВ, ДИМО СТЕФАНОВ (1905–1980)
Ф. 1440, 2 описа, 264 а.е., 1.27 л.м., 1876–1980 г.
Роден на 19 окт. 1905 г. в Лясковец. Завършва френска филология в СУ. През
1929 и 1936 г. специализира във Франция. Преподавател по френски език във Варненската мъжка гимназия (1932–1933), Висшето търговско училище във Варна
(1934–1963), ВТУ „Кирил и Методий“ (1964–1974). Литературовед и краевед.
Умира през 1980 г.

Автобиография и автобиографични сведения (б.д.).
Личен дневник (1945–1974).
Кръщелно свидетелство (1905).
Студентска книжка, диплом за висше образование и удостоверение за
завършен курс по френски език и литература в Дижон, Франция (1929–1930).
Международен паспорт, лични карти и удостоверения за самоличност
(1925–1935).
Венчално свидетелство и удостоверение за семейно положение, спестовна книжка и некролог (1933–1980).
Грамоти за служебна и обществена дейност (1960–1974).
Дневници и тетрадки с бележки по исторически и литературни въпроси
(1924–1946).
Заповеди за назначаване, преместване и освобождаване от работа
(1930–1961); доклади, писма, удостоверения, служебни бележки и молби
за командировки във връзка с работата му като преподавател (1939–1965);
удостоверения за трудов стаж (1933–1958).
Сборник „Йордан Йовков – спомени и документи“ (1969).
Изследвания и студии върху българската литература (1936–1973).
Статии, прегледи, бележки и материали, публикувани в специализирани
издания и в периодичния печат (1924–1978).
Сказки и беседи за живота и творчеството на Йордан Йовков (1941–
1975).
„Спомени и преживяно“ – сборник с отзиви и спомени на Д. Минев за
Иван Вазов, Стоян Михайловски, Моско Москов, Николай Райнов, Гео Милев и др. (1972).
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Рецензии от него за други автори и издания (1945–1977).
Рецензии на Розалия Ликова и Иван Сестримски за трудове на Димо
Минев (1967).
Библиографска справка за публикациите на Д. Минев (1975).
Писма до Тодор Влайков, Александър Бурмов, Стилян Чилингиров, Михаил Арнаудов, Петър Динеков и др. по литературни въпроси и до издателства за отпечатване на книги (1954–1977).
Писма и пощенски картички от Деспина Йовкова, Дора Габе, Стоян Загорчинов, проф. Михаил Арнаудов, Петър Динеков, Симеон Радев, Бела Казанджиева, Людмил Стоянов, Николай Лилиев, Ст. Жеков, Ив. Гецов, Д. Р.
Димов и др. със сведения за Георги Раковски, Васил Левски, Цани Гинчев,
Йордан Йовков и с отзиви за литературно-историческите постижения на Д.
Минев (1931–1979).
Молби, писма и предложения до СБП за приемането му за член и относно наследството на Й. Йовков и Н. Вапцаров (1941–1975).
Албуми с индивидуални и групови снимки със съученици, колеги – студенти и учители, със семейството и приятели (1921–1968).
Индивидуални и групови снимки на Д. Минев като студент, гимназиален
учител, специализант във Франция, университетски преподавател, с приятели и колеги-специализанти (1908–1970).
Препис на военен дневник от Първата световна война на Стефан Минев –
баща, направен от Д. Минев, и групови снимки с войници на фронта (1915).
Удостоверения за завършено образование, ученически карти, снимки и
илюстровани пощенски картички на Екатерина Вълчева (Минева) – съпруга,
и Тамара Минева – дъщеря (1920–1974).
Кръщелни свидетелства на Мина Ю. Тодорова и Никола Ю. Тодоров
(1886–1887); писма и пощенска картичка на Мина Ю. Тодорова, Никола Ю.
Тодоров и Петко Ю. Тодоров до родителите им (1906–1912); лична карта
на Юрдан П. Тодоров, еленски търговец (1916); спомени на съвременници
за живота на Мина и Петко Ю. Тодорови, записани от Димо Минев (1949);
снимка на Мина Ю. Тодорова (1906).
Писма на Олимпи Панов до неизвестни адресати (1876–1886) и на Йордан Йовков до Стоян Чилингиров (1917); спомени за Йордан Йовков и Петко
Ю. Тодоров (1971), издирени от Димо Минев.
Снимки: индивидуални и групови на Й. Йовков с колеги – учители, като
офицер на фронта в Първата световна война, със семейството, с приятели
и от погребението му; факсимилета на негови ръкописи и лични документи
(1880–1950); на прототипи на Йовкови герои (1888–1945), на бащината къща
на писателя в с. Чифуткьой (Йовково) и училищата, в които е работил, на
църкви, ханове и чифлици, обекти на негови разкази (1897–1945).
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МИХАЙЛОВ, ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ (1914–?)
Ф. 1322, 2 описа, 89 а.е., 0.72 л.м., 1914–1986 г.
Роден на 3 март 1914 г. в с. Килифарево. Участник в антифашистките борби. Секретар на Околийския комитет на БКП и завеждащ отдел в ОК на БКП –
Велико Търново. Председател на ОК на ОФ и секретар на ОНС – Велико Търново
(1955–1959). Активен общественик и краевед.

Автобиографични спомени (1973–1977).
Кръщелно свидетелство (1914), карта за самоличност (1935), свидетелство за венчаване (1940).
Изпитна книжка и диплома за завършена Висша партийна школа на БКП
(1954–1958).
Грамоти, благодарствени писма, орденски книжки и удостоверения за
награждаване с юбилейни медали и значки за активна обществено-политичес
ка дейност (1967–1985).
Макети на отпечатаните книги „Килифарево в миналото“ (1969) и „Килифарево – комунистическа крепост“ (1976).
„История на кооперативното движение в Килифаревски район“ – работен вариант и печатно (1981–1986).
Изследвания за развитието на занаятчийството и кооперативното движение във Великотърновски окръг (1974).
Спомени, статии, доклади и критични бележки за историята на БКП и
революционното движение във Великотърновски окръг (1958–1980).
Доклади, изказвания и приветствия по повод юбилейни годишнини и
официални тържества (1951–1985).
Преписки с ЦК на БКП, обществени организации и културни институти
по обществено-политическата и изследователската му дейност (1969–1986).
Спомени на революционни дейци за историята на Килифарево (1957–
1980).
Снимки на ремсисти, политзатворници, партизани и ятаци от Килифарево (1921–1975), от митинг в Килифарево с участието на ген. Добри Терпешев
(1945), на старата чаршия в Килифарево (б.д.).
МОМЧЕВ, АСЕН ДИМИТРОВ (1906–?)
Ф. 1574, 1 опис, 26 а.е., 0.20 л.м., 1929–1987 г.
Роден на 22 февр. 1906 г. във Велико Търново. Завършва Художествената
академия в София през 1929 г. Учител по рисуване във Фердинанд (Монтана) и
Велико Търново (1934–1947), преподавател в Институт за начални учители – Велико Търново (1947–1949) и в учителски институти в София (1949–1959), стар-

727

Архивни справочници
ши инспектор по рисуване към ГНС – София (1959–1961) и Министерството на:
просветата и просветата и културата (1959–1966), старши преподавател по
методика на рисуването във ВПИ „Кирил и Методий“ (1966–1969). Член на СБХ.

Автобиография и автобиографични бележки (1961, 1966).
Свидетелства за кръщение, висше художествено образование, учителска
правоспособност, венчаване и граждански брак (1929–1973).
Бригадирски карти за участие в бригадирското движение (1946–1948).
Указ за награждаване с юбилеен медал „25 години народна власт“ (1960).
Отзиви за юбилейната изложба на Асен Момчев от проф. Никола Василев, арх. Чолаков и др. (1981); статия за Асен Момчев от Васил Кюркчиев
„От първата до юбилейната“ (1982).
Дипломна работа на Ирена Иванова Андонова „Педагогически възгледи, живот и дейност на Асен Момчев“ (1983).
Приветствено слово от Любомир Бояджиев по повод самостоятелната
изложба на Асен Момчев в София (1987).
Скици: „Улица Гурко“, „Голо женско тяло“, „Мъжко голо тяло“, „Арбанаси“, „Велико Търново – Буруна“ (б.д.).
Заповеди за назначаване и уволняване; удостоверения за прослужени
години; членски и служебни карти, издадени от МНП и СБХ (1948–1973).
Телеграма и поздравителни картички от проф. Кожухаров, сем. Арабаджиеви, Дража Вълчева (1965–1987).
Писма: от Димитър Ал. Попов във връзка с подготвяния биографичен
очерк за Ботю Пенев Генчев; от Димитър Геров за биографични данни за
баща му Димитър Момчев Калчев (1975–1979).
Снимки: лични и семейни; групови с негови близки, с ученици от Мъжка
гимназия – Велико Търново, от юбилейните му изложби (1934–1987).
МОСКОВА-ЕЛЕНСКА, ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА (1932–)
Ф. 1804, 1 опис, 60 а.е., 0.32 л.м., 1957–2011 г.
Родена на 9 ян. 1932 г. във Велико Търново. Завършва специалност „Руска
филология“ в СУ „Климент Охридски“ (1957). Учителства в Дряново, Габрово
и Помощно училище – с. Върбаново, Габровско. През 1963 г. печели конкурс за
преподавателско място по руски език в новоткрития ВПИ във Велико Търново.
Защитава дисертация през 1978 г., през 1979 г. завършва и хабилитационния си
труд, представя го на конкурса за доценти по съвременен руски език и е утвърдена от ВАК. Продължава да води практически занимания по руски език, както
и лекции и семинарни занятия по синтаксис, по теория и практика на превода.
Пенсионира се през 1994 г. От 1968 г. е извънщатен преводач към Издателство
„Народна култура“. За цялостната си дейност като преводач, преподавател по
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превод, теоретик на превода и критиката през 1984 г. е удостоена с орден „Кирил и Методий“ І степен.

Автобиография, удостоверение за раждане и диплома за завършено
средно образование (1957–2011); диплома и свидетелство от ВАК за присъждане на научна степен „Кандидат на филологическите науки“ и научно
звание „Доцент“ (1978–1979); орденска книжка за носител на орден „Кирил
и Методий“ І степен, удостоверения и грамоти за награждаване с почетни
знаци и отличия (1981–1986).
Автореферат на дисертация, хабилитационен труд, студии, научни съобщения и статии по проблеми на съвременния руски език и съпоставката му с
български, история, теория и критика на превода (1971–1988).
Превод на Виолета Москова на книгата на Александър Гладков „Пет
години с Мейерхолд“ (1988); рецензия на Елка Георгиева за превода на Виолета Москова на книгата „Трите възрасти на Окини-сан“ от В. Пикул (1986).
Рецензии на Виолета Москова за учебни пособия и преводи на художествени произведения от руски език (1980–1988).
Картотека на публикациите на Виолета Москова до 1988 г. (б.д.).
Предложения на Виолета Москова за интензификация на обучението и
комплексна програма за оптимизация на учебния процес в катедра „Руски
език“ във ВТУ (1979–1981).
Лекции на Виолета Москова по съвременен руски език и теория на превода (1989–1993).
Писма и поздравителни картички от колеги и приятели по лични и творчески въпроси (1976–1996).
Снимки: индивидуална и групови на Виолета Москова с преподаватели
и студенти, като ръководител на чуждестранни студенти във Велико Търново, от участие в национална конференция на преподавателите по руски език
във ВУЗ и др. (1962–1992).
МУСИНСКИ, ДАНАИЛ ПЕТКОВ (1907–1987)
Ф. 1790, 1 опис, 63 а.е., 0.22 л.м., 1862–1988 г.
Роден на 12 окт. 1907 г. в с. Вишовград. Завършва Бачковското свещеничес
ко училище (1929). Свещеник в селата Емен и Вишовград (1932–1987). Родоизследовател и краевед (1946–1986). Умира в с. Вишовград през 1987 г.

Удостоверение за раждане, писма на Великотърновската митрополия за
назначаване за свещеник, възпоменание за 6 месеца от смъртта му (1953–
1988).
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Тетрадки на свещ. Данаил Мусински с бележки и сведения за миналото
на с. Вишовград, личности, събития, обичаи и народни песни, описания на
родовете в селото (1946–1983).
Родословни дървета на вишовградски родове (1946–1964).
Статии и дописки за свещ. Балю Колев и водените битки от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в землището на с. Вишовград (1958–1976).
Проповеди като свещеник в с. Емен (1938–1939).
Преписка с Великотърновския митрополит Софроний за изнасяне на
проповеди, ръкополагане в протойерейски сан и отпускане средства за ремонт на музея при църквата (1949–1960).
Опис на експонатите в църковния музей (1984).
Кореспонденция по лични и семейни въпроси (1943–1963) и по събирателската и родоизследователската му дейност (1955–1981).
Снимки: индивидуални и групови на Данаил Мусински и родителите му
(1915–1950); албум със снимки и снимки на участници от с. Вишовград в
Балканската, Първата световна и Отечествената война (1912–1945); на учители – участници в освободителното движение, и техни потомци и на експонати в музея при църквата (1919–1976).
Актове за недвижимо имущество на жители от с. Вишовград (1862–
1876); приходно-разходни книги на църквата в с. Вишовград със сведения
за раздадени пари с лихва, потъкмителни свидетелства и др. (1870–1877,
1905–1907).
Биографични бележки и спомени за участници в националноосвободителното движение, юбилейни вестници, посветени на бележити годишнини,
карта на землището на с. Вишовград (1961–1977).
.
НАЙДЕНОВ, НАЙДЕН ЙОРДАНОВ (1950–)
Ф. 1566, 1 опис, 24 а.е., 0.08 л.м., 1977–1989 г.
Роден на 6 ян. 1950 г. в с. Сашево. Завършва Висш институт по механизация
и електрификация на селското стопанство – Русе (1974). Конструктор в Завод
за запаметяващи устройства – Велико Търново (1976–1982), фоторепортер във
в-к „Борба“ (1982–1987), уредник в Дома на фотографа и председател на Клуба
на фотодейците – клон Велико Търново (1985–1989). Удостоен със званието „фотограф-художник“ (1979).

Автобиография (1989).
Диплом за удостояване със званието „фотограф-художник“ (1979); дип
ломи, грамоти, благодарствени писма за активна творческа дейност (1978–
1989).
Удостоверение за внедрена рационализация (1980).
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Съобщения във в-к „Септемврийски зов“ и в-к „Борба“ за фотоизложби
на Найден Найденов (1980–1982); статия във в-к „Народна младеж“ за инж.
Найден Найденов от Венелина Костова (1984).
Черно-бели негативи, отразяващи обществено-политическия, културния
и спортния живот на Велико Търново и окръга (1977–1989).
Правилник на Клуба на фотодейците в България (1984); списък на учредителите на Великотърновската група към Клуба (1982); отчетен доклад за
дейността на Клуба (1986).
Протоколи от събрания на Ателието на младия фотограф – Велико Търново (1987).
Писма и покани за участие на Найден Найденов и Клуба на фотодейците – Велико Търново в изложби и мероприятия за художествена фотография
(1979–1989).
НЕДЕЛЧЕВ, НЕНО ТОДОРОВ (1945–)
Ф. 1710, 1 опис, 100 а.е., 1.20 л.м., 1912–2000 г.
Роден на 9 юли 1945 г. в с. Вишовград. Завършва българска филология във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1972). Работи като учител и директор в основни
училища в бившите Великотърновски, Силистренски, Шуменски и Търговищки окръзи. Преподавател по български език и литература в Триполи, Либия (1991–1992)
и гр. Тараклия, Молдова (1995–1997), експерт в Регионален инспекторат на Министерство на науката и образованието – Велико Търново (1994–1995). Хоноруван преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Доцент по българска
диалектология и социолингвистика. Синдикален деец.

Автобиографии (1992–1997); удостоверение за раждане (1945).
Статии и дописки за служебната, обществената и научната му дейност
(1995).
Монографии: „Диалект на българите – католици“ (1994); „Мизийскобалкански диалект“ (1995).
Дисертация „Говорът на северните павликяни“; студии, изследвания и
научни съобщения за павликянските говори (1975–1996) и говорът на гр. Тараклия в Бесарабия (1997).
Статии по педагогически и синдикални проблеми (1986–1993).
Спомени, анкети и бележки от проучвания на диалектни говори (1986–
1997).
Библиография на трудовете му (1999).
Документи за назначаване на работа и участие в конкурси, удостоверения за квалификационни и научни степени, трудови книжки, членски карти и
др. (1969–2000).
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Доклади, информации, планове и програми по учебно-възпитателната
работа (1978–1992); доклади, информации и докладни записки по проблемите на образованието и синдикалното движение (1990–1991).
Протоколи, декларации, изявления и предложения от проведени стачки
на учителите (1990–1993); устав и програма на движението за защита на професионализма в образованието, резолюция и декларация на Първата национална конференция на движението (1992–1993).
Преписки с частни лица, обществени организации, министерства, редакции на вестници и др. във връзка с диалектологически проучвания, образователни проблеми, жалби по трудови спорове, провеждане на стачки на учителите и др. (1987–1995).
Статии на Любомир Милетич, Йордан Иванов, Димитър Вакарелски и
И. Барзов за павликянството (1912–1920).
История на с. Гостиля, Плевенско от Ив. Гашпаров (1964).
Български диалектни атласи (1966–1986).
Устав, платформа, споразумения, декларации, писма и др. на СБУ
(1989–1993).
НЕДКОВ, ГЕНЧО ТОДОРОВ (1903–?)
Ф. 1352, 1 опис, 34 а.е., 0.10 л.м., 1932–1979 г.
Роден на 17 февр. 1903 г. в с. Дъскот. Завършва Институт за прогимназиални учители в Плевен (1925). Работи като учител по математика и директор на училището в родното си село (1926–1960). Председател на читалището в
с. Дъскот близо 40 г. След 1944 г. е член на Околийския читалищен съвет – Павликени, общински съветник, ръководи постоянната комисия по народна просвета.
През 1967 г. оглавява ОбС за култура и е член на Координационния съвет за култура – Павликени. Награден е с ордени „Кирил и Методий“ I и II степен, медал
„100 години от Освобождението на България“, значка „Отличник“ на Комитета за култура.

Заявление от Г. Недков за направено дарение от 100 000 лв. на читалището в с. Дъскот (1944).
„Село Дъскот, Великотърновско“ – исторически бележки и материали за
историята на селото, читалището, училището и църквата (1967–1969).
Исторически сведения за с. Дъскот през периода 1877–1964 г., събрани
от Г. Недков (1960–1967).
Биографични бележки за д-р Мара Малеева и свещеник Петко Н. Драганов (1975).
Доклади и статии по културно-просветни въпроси (1968–1977).
Списък на публикациите на Г. Недков за периода 1947–1979 г. (1979).
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Писма от: Никола Мошев – Тулуза, Франция (1932) и Александър Иванов – Чикаго, САЩ (1947) по лични въпроси; Ангел Каралийчев за провеждане на литературно четене в с. Дъскот с участието на Никола Фурнаджиев,
Здравко Сребров, Емил Коралов, Светослав Минков (1949); Бистра Цветкова във връзка с ръкописа на историята за с. Дъскот (1966–1967).
Лична снимка (1967).
НИКОЛОВА, ЯНКА ИВАНОВА (1922–2011)
Ф. 1452, 1 опис, 130 а.е., 0.60 л.м., 1952–1985 г.
Родена на 15 авг. 1922 г. в с. Караисен. Завършва специалност „История“ в
СУ „Св. Климент Охридски“ (1951). Уредник и директор на Историческия музей
във Велико Търново. Заместник-декан на Историческия факултет и заместникректор на ВТУ „Кирил и Методий“ (1976–1983), археолог. Умира във Велико Търново през 2011 г.

Автобиография (1985).
Служебна характеристика от ВТУ (1973); удостоверение на ВАК за
присъждане научно звание „Доцент“ (1973).
Автореферат и заключение по дисертацията „Жилище и домашен инвентар в Търново през ХII–ХIV век“ за присъждане на научна степен „Кандидат
на историческите науки“ (1973).
Монографии: „Търново – столица на Втората българска държава“
(1973), „По някои проблеми на материалната култура в Средновековна България“ (1982), „Архитектурата на Търновград (края на ХІІ–ХІV в.)“ (1983).
Студии и изследвания за материалната и духовната култура в Средновековна България и устройството на средновековните български градове
(1973–1985).
Статии в специализирани издания за археологически проучвания във
Велико Търново и страната (1965–1985).
Доклади и научни съобщения от участия в международни конгреси и семинари по история и археология (1975–1985).
Кратка библиографска справка на публикуваните трудове на Янка Николова (1985).
Работни програми за обмяна на опит по културни спогодби с Турция,
Италия и ГДР (1979–1982).
Разработки за упражнения и лекции по археология (1963–1966).
Статии, отчети и доклади във връзка с учебно-преподавателската и обществената дейност и участие в юбилейни чествания (1952–1984).
Писма от български и чуждестранни учени по научни въпроси (1962–
1985).
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Снимки: групови с български и чуждестранни колеги и участници в археологически разкопки (1958–1978); на сгради и паметници във Велико Търново (б.д.).
ПАНЧЕВ, ИЛИЯ ХРИСТОВ (1914–?)
Ф. 1361, 3 описа, 170 а.е., 0.84 л.м., 1900–1997 г.
Роден през 1914 г. в с. Камен. Завършва прогимназиално образование. Обущарски работник (1930–1943). Един от основателите и секретар на РМС в селото (1937–1943). Началник на РУ на МВР – с. Камен, инструктор (1945–1946).
Партиен работник в Околийски комитет на БКП – Горна Оряховица и ОК и ГК
на БКП – Велико Търново.

Автобиография (1983).
Членски карти от професионални сдружения и обществени организации
(1938–1978); обвинителен акт за комунистическа дейност (1943).
Разписки, свидетелства и благодарствени писма за дарения на книги и
библиотечни материали (1995–1997).
Доклади и беседи на обществено-политически теми (1954–1989).
Записки и сведения за просветното дело, профсъюзното, революционното и младежкото движение в с. Камен до 1944 г. (1979–1983).
Писма и справки от учреждения и лица за къщите, занаятите, видни личности и името на с. Камен (1979–1983).
Извадки от изследвания, статии и справки за участници в борбата срещу
османското робство и боевете при с. Камен през 1877–1878 г. (1952).
Списъци на загинали през 1912–1913, 1915–1918, 1944–1945 г. от с. Камен (1970–1982).
Списъци на родените в с. Камен, живущи във Велико Търново (1977,
1986).
Бележки и сведения за комунисти и прогресивни лица от с. Камен, Стражица, София (1977, 1985–1986).
Снимки на обекти и видни личности от с. Камен (1900–1982); изгледи
и схеми за разположените руски и турски войски при с. Камен; снимки на
руски паметници, опълченци, участници в антифашистката борба и Отечествената война (1977–1983).
Доклади за дейността на читалище „Възпитател“ (1959, 1976).
История на с. Камен от учителя Георги Големанов (1952).
Сведения на Ганчо Тошков за историята и развитието на селото през
периода 1890–1944 г. (1983).
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ПЕТКОВ, АЛЕКСАНДЪР (ЗЕМНИ) (1897–1970)
Ф. 1733, 1 опис, 23 а.е., 0.11 л.м., 1930–1964 г.
Роден на 11 юли 1897 г. в с. Обединение. Завършва Великотърновската мъжка гимназия и школа за запасни офицери. Участва като взводен командир в Първата световна война. Учител и директор на училище, поет и композитор, член на
Съюза на писателите. Умира през 1970 г.

Автобиографии (1957).
Биографично-литературна бележка за Александър Земни (б.д.).
Стихосбирки: „Далнини“ (1930), „Росни капки“ (1941).
Поеми и стихотворения (1932–1964).
Пиеси: „Под сянката на вековния дъб“ (1930), „Погинал дом“ (1930),
„Провала“ (1936), „Когато бащата пие“ (1936), „Вик за свобода“ (1937),
„Партизанско гняздо“ (б.д.).
Разкази (1935–1944).
Детски оперети: „Дом и кръчма“ (1932), „Посрещане на пролетта“ (б.д.).
Лична снимка (б.д.).
ПЕТКОВ, ПЕТКО ДОНЧЕВ (1926–2005)
Ф. 1575, 8 описа, 246 а.е., 2.38 л.м., 1893–2005 г.
Роден на 17 март 1926 г. в с. Присово. Завършва български език и литература в СУ „Климент Охридски“ (1955). Учител (1951–1952), заместник-директор
и директор на гимназията в Елена (1953–1967), инспектор към отдел „Народна
просвета“ при ГНС – Елена (1967–1971), председател на ГК за защита на мира.
Краевед и родоизследовател. Умира през 2005 г.

Автобиография (1989); автобиографични бележки (2001, 2004).
Лична карта и свидетелство от Мъжка гимназия „Св. Кирил“ – Велико
Търново (1944–1945); студентска книжка и служебна бележка за завършено
висше образование (1947, 1955); бригадирски карти за участие в национални
и окръжни младежки бригади (1946–1960).
Удостоверения за награждаване със златен орден на труда, юбилейни
медали и почетни златни и сребърни значки (1961–1984); грамоти и отличия
за активна обществена дейност (1964–2001); диплом за „заслужил краевед“
(2004).
Слова, поздравителни адреси, статии, дипломи по случай 75-годишния
му юбилей и удостояването му със звание „Почетен гражданин на Елена“
(2001).
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Справка и списък на публикациите му, статии за П. Петков (1959–2005);
статии с отзиви за публикувани книги на П. Петков (1996–1999).
Акт и разписки за дарени книги и документи на Исторически музей и
Държавен архив – Велико Търново (1997–2004).
Монографии: „Еленската даскалоливница“ (1981), „Зарите на Еленската даскалоливница“ (1993), „Село Беброво – хубав градец“ (1996), „Защитник на балканджиите“ (1996), „Еленската болница „Д-р Димитър Моллов“ и
здравеопазването в Еленския край“ (1999), „Храмовете в Еленска духовна
околия“ (2002), „Социалистическото движение в Еленския край“ (б.д.).
„Елена“ – пътеводител, в съавторство със Ст. Кръстев и Здравко Моллов (1974).
Краеведски изследвания: „Кръстопътища на родолюбието“ (1980),
„Гнезда на български дух и красота“ (1987).
Сборници: „Стожер на духа“ с материали по написването му (1901–
1995), „Родени от Балкана“ (1995).
Научни съобщения, очерци, статии, доклади за историческото минало на
Елена и Еленския край, бележити личности и събития (1962–2004).
Приветствени слова при откриване на изложби и тържества, свързани с
миналото на Елена и Еленския край; лекции, беседи и участия във викторини
(1963–2001).
Преписки по творческата, събирателската и издателската дейност на
П. Петков и по лични въпроси (1926–2005).
Писма, телеграми и поздравителни картички от редакции на вестници и
списания, ученици, колеги и приятели (1963–1990).
Индивидуални и групови снимки с негови съученици и състуденти, от
участие в бригадирското движение, със семейството му и негови близки,
като читалищен деец, партиен пропагандатор, краевед, от срещи с приятели и
участие в обществено-политически и културни изяви (1945–2001).
Статии, спомени, доклади, анкетни листове, автобиографии и родословни таблици на известни личности и родове от Елена и района, събрани от П.
Петков във връзка с творческата му дейност (1893–1993).
Отчет на комитета на Общия работнически синдикален съюз (1911).
Окръжно на Организацията на учителите и служащите по народната
просвета за участието на учителите в политически партии и организации
(1923).
Автобиографии и снимки на Дончо Дянков Дончев и о.з. ген. Стефан Х.
Кръстев – интербригадисти в Испания (1937–1984).
Научни съобщения, автобиографии и биографии, писма и др. на д-р Петър и Димитър Цончеви (1954–2000); спомени на лекари и медицински сестри за здравеопазването в Елена и района (1983–1997).
736

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

Програми, брошури и рецензии за юбилейни концерти на Стефан Вачев
и ръководените от него духови оркестри (1972–1987).
Списъци на опълченци с биографични сведения за тях (1976–1981).
Колекция от индивидуални и групови снимки от историческото минало
на Еленския край, на участници в антифашистката борба, политемигранти в
СССР и интербригадисти в Испания (1898–1988).
Снимки: на полк. М. Никифоров – пълномощник на Военното министерство на България в Берлин (1918); лични и групови на Стоян Абаджиев, з.х.
Преслав Кършовски, Георги Вачев, проф. Йордан Шейтанов (1926, 1974);
индивидуални и групови на лекари и учители, спортисти, партизани, участници в бригадирското движение и др. (1899–1991).
ПЛЕТНЬОВ, ГЕОРГИ СЕРГЕЕВ (1935–1994)
Ф. 1494, 3 описа, 125 а.е., 0.85 л.м., 1961–1994 г.
Роден на 6 дек. 1935 г. в Свищов. Завършва история в СУ „Климент Охридски“. Учител в Свищов (1959–1964), асистент по нова и най-нова българска
история във ВТУ „Кирил и Методий“ (1965–1976), заместник-декан от 1976 г. и
декан по учебната дейност на Исторически факултет от 1983 г. Умира във Велико Търново през 1994 г.

Автобиография с приложен списък на публикуваните трудове (1980).
Удостоверения от ВТУ за присъждане на научна степен „Кандидат на
историческите науки“ и от ВАК по исторически науки за присъждане званието „Доцент“ (1973, 1981).
Почетна грамота, поздравителни адреси и телеграми от ръководството
на ВТУ, колеги и приятели по случай неговата 50-годишнина (1985).
„Чорбаджийството в Търновско през Възраждането“ – автореферат на
дисертация за присъждане на научна степен „Кандидат на историческите науки“ (1973).
Монографии: „Чорбаджиите и българската национална революция“ –
първо и второ разширено издание (1986, 1993); „Мидхат паша и управлението на Дунавския вилает“ (1994).
Студии, научни съобщения, доклади и статии по проблеми на Българското възраждане (1969–1994).
Научни разработки за откриване на процедура за професура (1994).
Рецензии на научни трудове и съобщения, христоматия по история, дип
ломни работи, на тематични планове на музейни експозиции (1982–1986).
Рецензии от проф. Николай Генчев, Г. Димков, В. Тонев и др. на трудове
на Г. С. Плетньов (1975–1986).
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Заповеди за назначаване, участие в конкурсни комисии, договори за
участие в авторски колективи, информации, планове и програми, свързани с
преподавателската му дейност (1983–1992).
Материали за семинарни занятия и лекции (1978–1992).
Автореферати на аспиранти от ВТУ с покани за присъствие на публичната защита на дисертациите им (1961–1991).
Покани и писмо от ЦК на ДКМС за участието му в среща по случай
празника на българските студенти (1984); покана за коктейл от посланика на
Франция (1984).
Писма от институции и частни лица във връзка със служебната и творческата му дейност и по лични въпроси (1983–1991).
Лични и групови снимки със студенти и преподаватели (1965–1985).
Факсимилета на писма от личния архив на Христо Тъпчилещов (1975).
ПОПОВ, АТАНАС ИВАНОВ (1925–1987)
Ф. 1515, 2 описа, 414 а.е., 1.88 л.м., 1925–1987 г.
Роден на 1 апр. 1925 г. в с. Мелница, Ямболско. Завършва история в СУ „Климент Охридски“ (1951). Учител в Казанлък (1951–1957), инспектор по история
в отдел „Народна просвета“ – Стара Загора (1957–1970), завеждащ отдел в
ОИМ – Велико Търново (1970–1975), ръководител на Археологическия институт
при БАН – Велико Търново (1977–1980), ст.н.с. от 1979 г. Председател на Българското историческо дружество – клон Велико Търново. Умира във Велико Търново
през 1987 г.

Автобиографии (1956, 1971).
Кръщелно свидетелство (1925).
Зрелостни свидетелства (1945, 1947); студентска книжка и диплом за
висше образование (1947, 1953); диплома за присъдена научна степен „Кандидат на историческите науки“, свидетелство за научно звание „Старши научен сътрудник“ (1960, 1979).
Трудова книжка, заповеди за назначаване и пенсиониране, служебни характеристики (1953–1986); некролози за смъртта му (1987).
Тетрадки с негови стихове от ученическите и студентските години
(1944–1949).
Поздравителни адреси и телеграми от Съюза на научните работници в
България, ВТУ „Кирил и Методий“, ОК на БКП, родственици и др. по повод
негови юбилеи (1975–1985).
Статия за Ат. Попов и подборна библиография на трудовете му от
проф. Велизар Велков (1986).
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Кандидатска дисертация „Средновековната укрепителна система по южния склон на Източна и част от Средна Стара планина“, автореферат и рецензии (1969).
Монографии: „Търновград“ (1980); „Крепости и крепостни съоръжения
в Крънската средновековна област“ (1982); „Средновековни надписи, моног
рами, букви и знаци от Търновската „Велика лавра“ (1984).
Студии и статии за крепостното строителство в Средновековна България, резултати от археологически проучвания, исторически събития и педагогически проблеми (1961–1980).
Справка за научните разработки на Атанас Попов (1978).
Доклади, беседи, лекции и др. от работата му като учител и училищен
инспектор в Казанлък и Стара Загора и на обществено-политически теми
(1951–1975).
Писма от видни историци, обществени организации и издателства във
връзка със служебната, научната и обществената му дейност (1956–1986).
Снимки: лични (1928–1986); групови с колеги, от конференции, конгреси и тържества, от археологически разкопки, от посещенията му в Гърция,
Русия, Испания, Австрия и Франция и др. (1948–1983).
РАДЕВ, ИВАН НИКОЛОВ (1943–)
Ф. 1565, 1 опис, 116 а.е., 0.84 л.м., 1958–1989 г.
Роден на 26 февр. 1943 г. в с. Гороцвет, Разградско. Завършва българска филология във ВТУ „Кирил и Методий“ (1968). Защитава кандидатска дисертация
(1973), доцент по нова българска литература (1977), декан на Филологическия
факултет на ВТУ (1983). Член на СБП.

Автобиография (1984).
Монографии: „Пенчо Славейков“ (1975), „Етюд върху творчеството на
Софроний Врачански“ (1977), „Нравственост и литературен процес“ (1983),
„Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература“ (1984).
Студии: „Нравствената мяра на Пенчо Славейковата поезия“, „За типа
литературен историк на 30–40 години“, „Боян Пенев – Йован Скерлич“,
„Владимир Василев – начало на литературно-критическата му дейност“, „Андрей Германов в последните си стихосбирки“ (1974–1986).
Статии, рецензии и интервюта, публикувани в литературни издания
(1970–1988).
Доклади от юбилейни тържества (1976, 1987).
Списъци на публикациите на Иван Радев (1975–1984).
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Рецензии, отзиви, мнения, преценки и характеристики на литературни
трудове, изготвени от Иван Радев като преподавател във ВТУ и член на комисията към ОС за култура – Велико Търново (1976–1989).
Преписки с редколегии и литературни дейци по лични, служебни и литературни въпроси (1969–1989).
Снимки: лични, със семейството, близки и познати (1972–1988); групови
с участници в Конгреса по балканистика в Букурещ (1972), от срещи с видни
български писатели и поети (1975–1986), с колеги и студенти и от юбилейна
среща в Разградската гимназия (1977–1987).
„За рода на П. Р. Славейковата майка от Вишовград“ – статия от Данаил
П. Мусински (1958).
„Писмо на Марин Дринов до П. Р. Славейков“ – статия от Мария Ловджиева (1985).
РАДЕВ, РАДИ ТРИФОНОВ (1921–?)
Ф. 1108, 1 опис, 46 а.е., 0.16 л.м., 1918–1986 г.
Роден на 14 юни 1921 г. в с. Дебелец. Основно образование завършва в родното си село, а средно – в Работническа кадрова гимназия – София. Участник в
Отечествената война (1944), кореспондент на различни вестници (1954–1960),
учител (1961–1967), фотограф.

Автобиография (1986).
Кръщелно свидетелство, лични карти и членски книжки, удостоверения
за прослужено време (1921–1970).
Удостоверения от Президиума на НС, Министерството на отбраната и
Президиума на Върховния съвет на СССР за награждаването му с юбилейни
медали за участие в Отечествената война (1945–1969).
Групови снимки на: войници от фронтова работилница край Гевгели
(1918); ремсисти от Дебелец и Килифарево (1937–1941); доброволци от Отечествената война (1944–1945); бригадири на Прохода на Републиката (1946);
кореспонденти на Радио София (1954); ръководители на Велико Търново и
окръга (1974–1981); доброволци-гвардейци от Великотърновски окръг при
юбилейно честване (1975); пионери от основно училище „Д-р Петър Берон“ – Дебелец с баба Съба Енева в дома ѝ в с. Коевци (1975); тържествени
срещи на дебелчани с гостуващи делегации от гр. Зинков, СССР (1979–1981);
юбилейни чествания и тържествени срещи с партийни функционери от Великотърновски окръг (1978–1983); среща на поколенията в с. Караисен с ген.полковник Владимир Стойчев (1981); среща на работнички и ръководители
на фабрика „Деньо Георгиев“ – Велико Търново с космонавта Георги Ива740
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нов (1982); тържествени чествания и срещи по случай Деня на победата – 9
май и други празници във Велико Търново и Дебелец (1977–1985); пионери,
комсомолци и отечественофронтовци на поклонение пред паметни плочи на
партизани и ятаци от Дебелец (1979–1982); екскурзия на бивши фронтоваци
от Първа българска армия и надгробни плочи на убити български войници и
офицери в Отечествената война в Унгария (1985); работници и специалисти,
участвали в изграждането на ДМЗ „Червена звезда“ – Дебелец (1948–1962).
Снимки на стари сгради в Свищов и Велико Търново, пострадали от
природни бедствия (1980), на стари селски семейства и ученици от Дебелец
(1921–1930).
РАДКОВ, РАДКО НЕНКОВ (1923–?)
Ф. 1400, 1 опис, 27 а.е., 0.28 л.м., 1869–1980 г.
Роден на 10 септ. 1923 г. в с. Асеново. Завършва медицина в София (1950).
Лекар в Медицинска академия – София (1950–1980), главен лекар в Мароко след
1980 г. Участва като доброволец в Отечествената война (1944–1945). Краевед.

Автобиографични бележки (1978).
„Червена книга за с. Асеново“ – проучвания върху историята на селото
(1980).
Списъци с кратки сведения за асеновчани, участвали във важни политически събития (1980).
Биографични данни за по-видни личности от с. Асеново и техни лични
документи (1910–1980).
Списъци и протоколи от заседания на Асеновската земеделска дружба
(1920–1922); доклад на кмета на с. Асеново до областния директор в Плевен
за цялостната дейност на населението от общината за периода 1935–1937 г.
(1937).
Спомени на жители на с. Асеново за младежкото революционно движение и антифашистката борба (1968–1980); автобиографични бележки на
борци против фашизма и капитализма (1959–1979).
Исторически бележки и проучвания на други автори за читалищното и
музикалното дело и историята на кооперацията в селото (1964–1980).
Турски удостоверения, продавателни и преводи към тях за владеене на
ниви (1869–1900).
Стари снимки на асеновчани и изгледи от селото (1896–1975).
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РИБАРЕВА, НЕДЯЛКА НИКОЛОВА (1926–)
Ф. 1743, 2 описа, 32 а.е., 0.21 л.м., 1928–2003 г.
Родена на 11 дек. 1926 г. в Горна Оряховица. Завършва Полувисш земеделскодомакински учителски институт в Пазарджик. Учител-специалист по обществено хранене (1947–1981). Поетеса.

Автобиография (2002).
Удостоверения за раждане и завършено образование (1934–1965); учителски книжки и тетрадки (1937–1945); членски карти и трудова книжка
(1955–1997).
Грамоти и удостоверения за награди (1981–2000); покани, афиши и статии за юбилейни чествания и поетически вечери (1953–2001).
Статии и рецензии за творчеството ѝ (2002–2003).
Стихосбирки: „Тръгване“ (1975), „Помниш ли“ (1976), „С гласа на обичта“ (1977), „По стъпките на сърцето“ (1978), „Признание“ (1986), „Задави се
слънцето“, „Житни зърна“ (1993), „До другото лято“ (1994), „Вярност има“
(1996), „Не искам сънища“, „Жива съм още“, „И ситен сняг вали“ (1997),
„Докато мога да броя ятата“ (1998), „Откровения за моя роден град“, „Поетичен букет“ (2001), „Ако можех да върна момичето“ (2002).
Стихотворения (1958–1996).
Писма по лични въпроси и за публикации (1974–1998).
Групови и лични снимки от ученическите и учителските ѝ години, с роднини, близки и приятели, от участия в литературни четения и юбилейни тържества (1928–2002).
РУСЕВ, САВА НИКОЛОВ (1911–1991)
Ф. 1530, 1 опис, 40 а.е., 0.26 л.м., 1881–1987 г.
Роден на 18 ноем. 1911 г. във Велико Търново. Завършва стоматология в Цариград (1938). От 1948 г. до пенсионирането си работи в родния си град. Стоматолог-ортопед. Удостоен със звание „Рационализатор“ (1970). Известен със съб
раните спомени и анекдоти за великотърновци. Умира във Велико Търново през
1991 г.

Автобиография (1987).
Свидетелство за зрелост, диплом за завършено висше образование и поз
волително за частна практика на Цариградския университет; свидетелство
за присвоено звание „Ударник за комунистически труд“ и удостоверение на
МНЗ за внедрена рационализация (1931–1970).
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Трудова книжка и заповеди на отдел „Народно здраве“ – Велико Търново за пенсиониране (1948–1971).
Сборник „Спомени и анекдоти за великотърновци“ (1987).
Хумористични стихове (б.д.).
Доклади и статии в периодичния печат и радиопредавания по стоматологични въпроси (1949–1985).
Снимки: от детските и ученическите му години (1918–1928); албум със
снимки на школници от Школа за запасни офицери – София (1931–1932); групови с колеги, от екскурзии и бригади, в процес на работа и др. (1950–1969).
Автобиография, кръщелно свидетелство, свидетелство за зрелост, свидетелство за завършено професионално училище, майсторско свидетелство и
снимки на Тодорка Димитрова Русева – съпруга (1923–1987).
Карта за членуване в Общ съюз на българските търговци на Никола Русев Станчев – баща (1942–1950).
Групови снимки на братята и сестрата на д-р Русев, на рода Сава хаджи
Стайков – прадядо, на негови близки и роднини (1881–1924).
САВОВ, АТАНАС СТЕФАНОВ (1916–1986)
Ф. 1439, 2 описа, 144 а.е., 0.68 л.м., 1907–1983 г.
Роден на 19 ян. 1916 г. във Велико Търново. Завършва Факултета по славянски филологии в СУ „Климент Охридски“. Учител по български език и литература, ръководител на самодейни художествени колективи, спортен и туристически деец. Умира във Велико Търново през 1986 г.

Автобиография (1975).
Личен дневник, бележки и спомени (1946–1947).
Грамоти за активна отечественофронтовска дейност (1946–1977).
Доклади, статии и отчети за учебно-възпитателната дейност, работата на
пионерските организации, художествената самодейност, ученическия туризъм и по литературоведски въпроси (1945–1974).
Доклади и тържествени слова от чествания на празници и юбилеи (1944–
1963).
Снимки: индивидуални и групови със съученици, колеги, от училищни и обществени мероприятия (1917–1974); с Елин Пелин, Камен Калчев,
Венко Марковски и Иван Аржентински (1939–1949); на живите потомци на
Савовия род в Златарица (1983); индивидуална и групови на Златка Велева
(1907–1915).
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САВОВА-БЪРДАРОВА, СТОЯНКА (1939–)
Ф. 1492, 1 опис, 62 а.е., 0.34 л.м., 1946–1987 г.
Родена на 2 март 1939 г. във Велико Търново. Завършва Ветеринарномедицински институт в София. Ординатор в Районна ветеринарна лечебница – Павликени (1962–1963), завеждащ лаборатория по патохистология в Районен ветеринарномедицински институт – Велико Търново от 1963 г. Ст.н.с. II степен от
1980 г. Секретар на Научния съвет при Института.

Автобиография (1985).
Удостоверения за преминаване в по-горен клас, свидетелства за завършено основно образование и зрелост, студентска книжка (1946–1962).
Писмо от ВАК за присъждане на научна степен „Кандидат на ветеринарномедицинските науки“ (1972).
Съобщения в периодичния печат за защита на кандидатска дисертация и
отзиви от научни работници (1969–1972).
Аспирантска тема „Патоморфология на спирохетозата по домашните
птици“ (1966–1970).
Кандидатска дисертация „Клиникоморфологични проучвания на спирохетозата по кокошките“, експозе на дисертационния труд, афиш за публична
защита (1972).
Научни публикации, свързани с подготовката ѝ за дисертационен труд
(1967–1972).
Научни трудове, свързани с проблемите на дикроцелиозата по селскостопанските животни, патоморфологичните проучвания на инфекциозния
вибрионен хепатит при птиците, причините за смъртността на пилетата през
първите дни след излюпването им и др. (1973–1984).
Списък на публикациите ѝ и справка за приносния характер на научните
ѝ разработки (б.д.).
Статии, слова и интервюта (1978–1987).
Преписки с учени и научни институти в страната и чужбина по научната
ѝ служебната ѝ дейност (1973–1985).
Групови снимки от служебната ѝ дейност и гостувания в чужбина (1958–
1984).
СТАМОВ, НЕДЮ ПЕТКОВ (1907–?)
Ф. 1598, 2 описа, 78 а.е., 0.80 л.м., 1898–1995 г.
Роден на 21 септ. 1907 г. в с. Сушица. Завършва педагогическа гимназия в
Горна Оряховица. Учител в с. Сушица (1928–1938), секретар-бирник и ръководител на трудова служба в Гюмюрджина (1941–1944), секретар на общината в
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Полски Тръмбеш и родното си село (1944–1950), служител в ОКС – клон Горна
Оряховица. Сътрудник на вестници и списания, на Радио София и Радио Москва.
Краевед и общественик.

Автобиография (1989).
Удостоверения за завършено образование (1916–1927).
Орденска книжка за сребърен орден на труда и удостоверения за награждаване с медали, значки и отличия за профсъюзна и читалищна дейност
(1976–1981).
Заповеди за назначаване и уволняване от работа, удостоверения за прос
лужено време, повишаване, награждаване и др. (1926–1975).
История на с. Сушица в съавторство със С. Бозаджиев – машинописен
вариант и чернови на откъси от историята (1969).
Ръкописни бележки, списъци на кооперации и работни варианти на откъси от история на кооперативното движение (1967–1985); устави на ЦКС
и ПК, статии за кооперативното движение и др. материали, събрани от Н.
Стамов при написване на историята (1939–1972).
Статии, дописки и фейлетони, публикувани във вестниците „Беломорска
България“, „Тракия“, „Защита“ и „Работническо дело“ по културно-прос
ветни въпроси, организиране на помощни акции, трудовата дейност в ТКЗС
и др. (1942–1951).
Народни мъдрости, сентенции, афоризми и думи от говора на с. Сушица,
събрани от Н. Стамов (1988).
Снимки: лични, със семейството и приятелите, от служебната и обществената му дейност (1919–1987).
Книжни банкноти – рубли от 1898, 1905, 1909 г. и драхми от 1935 и
1940 г. (1898–1940).
СТАНЕВ, ХРИСТО НИКОЛОВ (1930–)
Ф. 1782, 1 опис, 23 а.е., 0.35 л.м., 1963–2006 г.
Роден на 19 окт. 1930 г. в Елена. Завършва висше икономическо образование
в СУ „Климент Охридски“ (1956). Започва работа като партиен функционер в
ОК на БКП – Велико Търново. От 1959 до 1960 г. е директор на ДИП „Елба“ –
Елена. Пенсионира се през 1990 г. като първи секретар на ГК на БКП – Велико
Търново. Занимава се и с краеведческа дейност.

Автобиографични спомени „По житейския друм“, част I–V (1972–1974).
Изследвания, сборници и очерци за Елена и Еленския край (1981–2005).
Научни съобщения от участия в конференции и кръгли маси (2005).
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Статии в периодичния печат за историческото минало на Великотърновския край (1993–2005).
Доклади, приветствия и слова по повод бележити годишнини и личности
(1963–2005).
Отзиви и рецензии за публикации в периодичния печат и новоизлезли
книги (1963–2005).
Приветствия, планове и програми от национални и международни прояви (1972–2006).
Кореспонденция с Преслав Кършовски, Пенчо Чернаев, Петко Петков и
др. по лични и обществени въпроси, свързани с Еленския край (1976–2005).
Снимки от служебния и личния му живот (1965–1989).
СТАНКОВ, ДЕЯН АТАНАСОВ (1944–2000)
Ф. 1517, 2 описа, 31 а.е., 0.22 л.м., 1971–1990 г.
Роден през 1944 г. в с. Леденик. Завършва ВТУ „Кирил и Методий“ (1967).
Учител и директор на Пионерски дом „Митко Палаузов“ – Велико Търново, рационализатор, председател на Алпийския клуб при Туристическо дружество
„Трапезица“ (1968–2000), член на отряда на Планинска контролно-спасителна
служба и планински водач. Загива от лавина през 2000 г.

Автобиография (1988).
Научни разработки на колектив с ръководител Деян Станков към Център
за ученическо, техническо и научно творчество на младежта (1981–1989).
Статии в сп. „Проблеми на ученическото техническо творчество“ (1986–
1989).
Отчетни доклади, информации и проекторешения на Алпийски клуб
„Трапезица“ (1977–1990); юбилеен доклад за 25-годишнината на Клуба и 30
години алпийско движение във Великотърновски окръг (1982).
Предложения на Алпийския клуб пред Бюрото на Туристическо дружес
тво „Трапезица“, програма за развитието на алпинизма и проявите на Клуба
(1985–1987); протоколи и планове за връзки и сътрудничество между алпийс
ките клубове във Велико Търново и Кишинев (1989).
Планове на туристически дружества „Трапезица“ и „Амбарица“ – Троян
за организиране височинна експедиция за изкачване на осемхилядник в планината Каракорум в Пакистан (1988).
Дневници на алпийските експедиции на Алпийски клуб „Трапезица“ в
австрийските Алпи (1980), Памир (1985) и Кавказ (1987); план-програми,
списъци на участниците, отчети и информации за алпийските прояви във
френските Алпи (1983–1984), Памир (1984–1985) и Кавказ (1987).
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Списъци на Организационния комитет и Оперативното бюро, на участници и съдии в състезанията, валидни за Световната купа по скално катерене във Велико Търново (1989).
Снимки от алпийските прояви на Алпийски клуб – Велико Търново в
Памир, Кавказ, австрийските Алпи, Рила, Пирин, Стара планина и др. (1971–
1987); илюстровани картички от френските Алпи (Шамони), с участниците в
българските експедиции „Хималаи – 81“ и „Еверест – 84“ (1981–1985); негативи от експедициите в Памир (1985) и австрийските Алпи (1980).
Статия във в-к „Ехо“ за участниците в националната експедиция „Анапурна‘89“, между които е и Петър Панайотов от Алпийски клуб „Трапезица“
(1989).
СТЕФАНОВА, БЛАГА ЙОРДАНОВА (1938–1985)
Ф. 1408, 3 описа, 56 а.е., 0.55 л.м., 1978–1985 г.
Родена на 7 апр. 1938 г. във Велико Търново. Завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Климент Охридски“. Журналист във в-к „Борба“ – Велико
Търново (1962–1970), кореспондент на БНР (1970–1985). Умира във Велико Търново през 1985 г.

Автобиография (1983).
Кореспонденции на Блага Стефанова до Радио София, отразяващи събития от обществено-политическия, икономическия и културния живот във
Великотърновски окръг, развитието и състоянието на строителството и бла
гоустройството, комунално-битовото обслужване на населението и търговията, транспорта и съобщенията, просветата, науката, културата и здравеопазването в окръга (1978–1985).
СУЛТОВ, БОГДАН ЖЕЛЕВ (1930–1982)
Ф. 1397, 1 опис, 106 а.е., 0.45 л.м., 1943–1982 г.
Роден на 10 март 1930 г. в с. Енина, Старозагорско. Завършва класическа
филология и антична археология в СУ „Климент Охридски“ (1955). Археолог в
ОИМ – Велико Търново (1955–1982). Научен сътрудник (1966), началник отдел
„Археология“ от 1975 г. Ръководител на научните изследвания на античните керамични центрове в Павликени и селата Хотница и Бутово. Умира във Велико
Търново през 1982 г.

Свидетелство за кръщение (препис) и удостоверение за граждански брак
(1946, 1955).
Орденски книжки и грамоти (1969–1981).
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Служебни характеристики от ОИМ – Велико Търново (1970, 1981).
Молба до ВАК за откриване на процедура за публична защита на дисертационен труд (1981).
Монография „Керамичното производство на територията на Никополис
ад Иструм II–IV век“ (по материали от Хотница, Павликени и Бутово) (1981).
Изследвания: „Антична бутовска керамика“ (1973); „Павликенският
край през античността“ (1975).
Статии, доклади и беседи по въпроси от историята и античната археология (1957–1982).
Бележки от археологически разкопки (1963–1970).
Открити листове и писма от БАН за извършване на разкопки в окръга и
обработка, консервиране, транспортиране и експониране на средновековна
грънчарска пещ в Троян (1959–1976).
Писма от БАН, редакции на вестници и списания, институти, музейни
работници и частни лица за публикуване материали на Султов, участие в
научни конференции, искане сведения за археологически паметници (1956–
1981).
Писма и поздравителни картички от институти и учени-археолози от
Полша, Румъния, ГДР и СССР по обмен на научна информация, нови археологически открития, изпращане на илюстративни материали (1960–1977).
Снимки: лични и семейни (1943–1981); с български и чуждестранни археолози и историци, на археологически разкопки, от участие в научни симпозиуми и конференции (1943–1982), от честване на 50-годишния юбилей на
Б. Султов (1980).
Снимки и графики на археологически находки (б.д.).
Изказвания и нагледни материали от Втория международен семинар по
антична балканска керамика – Велико Търново (1979).
ТЕВЕКЕЛЕВ, ЙОРДАН МИНЧЕВ (1909–?)
Ф. 1609, 3 описа, 85 а.е., 0.51 л.м., 1859, 1928–1994 г.
Роден на 25 дек. 1909 г. в с. Яковци. Завършва педагогическо училище в Горна
Оряховица и учителства 2 години в с. Бождово, Благоевградско. Учи медицина в
Загреб и София. Лекар в Батак, с. Стара река, Сливенско и Котел. Участник в
Отечествената война. Фотограф и краевед.

Автобиография (1983).
Грамота за участие в международен фотоконкурс в Лайпциг (1975).
Народни песни от Еленския и Котелския край, записани от д-р Тевекелев
(1931–1974) и предговори към тях (1980–1981).
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Народни приказки и легенди и котленски прякори, събрани от д-р Тевекелев (1973–1974).
Статии за бележити исторически личности и обекти (1977–1980).
Разказ „Чакал“ (1994).
Писма от Христо Медникаров по литературни и краеведски въпроси
(1983–1992).
Снимки: лични (1928–1980); от участия във фотоизложба и конкурси
(1979) и на исторически обекти и стари къщи в Еленско и Котелско (б.д.).
Черно-бели негативи на надгробни кръстове и плочи, каменни надписи,
икони и дърворезба в Еленско и Котелско (1972–1975).
Фонодокументи със записи на български народни песни от Сливенския и
Еленския край, изпълнени от Цана Иванова, Рада Нечева, Сийка Тевекелева,
Георги Събчев и др. (1987).
Български народни приказки и спомени за с. Кипилово от Георги Събчев (1987); спомени за махала Стойчевци от Радню Димитров (1987).
Султански ферман за построяване църквата в с. Блъсковци (1859).
ТЕРЗИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ (1914–1978)
Ф. 1418, 1 опис, 35 а.е., 0.17 л.м., 1939–1984 г.
Роден на 14 окт. 1914 г. в с. Сломер. Участник в Отечествената война.
Завършва Военна академия в Съветския съюз. Служи в редовете на БНА (1944–
1973). Умира в София през 1978 г.

Личен дневник и автобиография (1975).
Карта за самоличност, удостоверение за сключване на граждански брак,
удостоверение за активен борец против фашизма, акт за смърт, съболезнователни писма и телеграми до семейството, некролози (1939–1978).
Документи по награждаване с ордени и медали, грамоти, поздравителни
писма и адреси (1961–1983).
Спомени на активни борци против фашизма и капитализма за дейността
на А. Терзиев като ремсист и комунист и на офицери и войници за военната
му служба (1983–1984).
Статия и доклад за живота и дейността на А. Терзиев (1984).
Писма до родителите му (1948–1953).
Снимки: лични и семейни, групови с антифашисти, състуденти и колеги
(1940–1975).
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ТИНЧЕВ, НЕДЕЛЧО
(НЕДЕЛЧО ТИНЧЕВ КАПУКАРАНОВ) (1903–1985)
Ф. 1360, 3 описа, 367 а.е., 1.63 л.м., 1918–1985 г.
Роден през 1903 г. в с. Сухиндол. Завършва реално училище в Плевен и педагогическо в Севлиево (1924). Близо 30 г. учителства в селата Сухиндол и Студена,
Пернишко. Кмет на Сухиндол. Председател и секретар на читалище „Трезвеност“ – Сухиндол и ръководител на театралния му състав. Редактор на литературен в-к „Младежка дума“ и общински в-к „Сухиндол“. Поет и преводач. Умира
в Сухиндол през 1985 г.

Автобиографии и автобиографични бележки (1982–1984); спомени за
важни събития в неговия живот (1974–1981).
Удостоверение на ОбС за култура и Читалище „Трезвеност“ – Сухиндол
за дейността на Неделчо Тинчев (1982).
Грамоти за обществена и културна дейност (1970–1978).
Спомени на жители на Сухиндол за събития и личности, свързани с дейността му (1952–1984).
Стихосбирки: „Искри в нощта“ (1925), „Снежинки“ (1938), „Има ли дечица тук“ (1940), „Край Росица“ (1941); стихове, поеми, разкази, драматизации и сценки (1938–1981).
Преводи на романи и разкази от есперанто (1921–1945).
Статии и дописки в периодичния печат и радиопредавания за Сухиндол,
по педагогически проблеми и обществени въпроси (1948–1985).
Доклади и изказвания на национални педагогически конференции (1954–
1958); изказвания при обсъждания на книги (1982).
Сказки, произнесени на общоселски събрания (1934–1955); слово на Н.
Тинчев по случай напускане на кметската длъжност (1944).
Писма, молби и удостоверения на Н. Тинчев за придобиване право да
издава в-к „Росина“ (1942).
Заповед на ОбНС – Сухиндол за назначаването му за уредник на в-к
„Росишка долина“ (1980).
Обвинителен акт на Министерство на правосъдието – народни обвинители – Севлиево и преписка по дело срещу Н. Тинчев като журналист (1945–
1964).
Отзиви от учители, редактори на вестници и списания, общественици
и културни дейци във връзка с издаваните от него вестници (1942–1944);
стихотворения и статии от различни автори за публикуване в сухиндолски
вестници (1947–1979).
Писма от дружеството на писателите до Н. Тинчев във връзка с приемането му за почетен член (1943–1946).
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Кореспонденция с писатели, учители, художници и журналисти по творчески и обществени въпроси (1966–1983).
Снимки и албуми със снимки от обществения, културния и личния му
живот (1918–1984).
Непубликувани стихотворения и статии от чужди автори (1943–1980);
радиопредавания на видни общественици от Сухиндол (1946–1961).
Отчет на Съюза на провинциалните професионални журналисти в България (1942).
Годишен отчет за дейността на читалището в Сухиндол (1946); списък
на основателите на любителската театрална трупа при читалището до 1944 г.
ТОЛЕКОВ, НАЙДЕН ИВАНОВ (1926–2002)
Ф. 1555, 2 описа, 187 а.е., 1.50 л.м., 1917–1989 г.
Роден на 5 дек. 1926 г. в с. Врабево, Ловешко. Завършва Медицинска академия в София (1953). Работи в болниците в Луковит, Дряново, Горна Оряховица,
Велико Търново, Свищов и Смолян. Едновременно с практическата лечебно-диагностична дейност се занимава и с научна. Има над 250 научни публикации, рационализации и изобретения. Член на Съюза на научните работници в България.
Умира през 2002 г. във Велико Търново.

Автобиография (1989).
Лични карти (1945–1948); свидетелства за: завършено висше образование (1953), специалност по урология (1964), звание „Ударник на комунистическия труд“ (1964, 1969); удостоверения за награждаване с почетна значка
на рационализатора (1977–1979).
Статии за професионалната дейност на д-р Толеков (1967–1977).
Монография „Закрити травматични поражения в задната уретра“ (1977).
Научни публикации в областта на урологията (1963–1986).
Рационализаторски предложения в областта на урологията с удостоверения и заповеди за внедряване (1968–1986).
Резюмета на доклади, изнесени на конференции в Ловеч и Елена (1989).
Биографични данни за фамилия Тутекови от Панагюрище (б.д.).
Заповеди за назначаване, преназначаване и освобождаване; списък на
извършените от него операции; истории на заболяването на негови пациенти;
доклади за урологичната заболеваемост във Великотърновски окръг (1958–
1988).
Албум с рисунки на д-р Толеков (1949–1952).
Снимки: лични и семейни, на негови близки, със съученици и колеги
(1917–1988); от клиничната и хирургичната практика на д-р Толеков и на
инструменти, създадени от него (1954–1985).
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Цветни и черно-бели негативи и илюстрации от урологични операции и
лечение на различни урологични заболявания (1957–1981).
ТОТЕВ, НИКОЛА ДОНЧЕВ (1905–2005)
Ф. 1607, 1 опис, 38 а.е., 0.18 л.м., 1905–1992 г.
Роден на 8 май 1905 г. в с. Варана. Завършва Художествената академия в
София (1935). Художник, учител по рисуване (1936–1964), основател и секретар
на Дружеството на великотърновските художници (1936–1956). Умира във Велико Търново през 2005 г.

Автобиография (1990); биографични бележки и спомени от семейния
живот (1990–1992).
Свидетелство за кръщение (1905).
Характеристика от ППО, удостоверения и сведения от близки и съратници за признаването му за активен борец против фашизма и капитализма
(1986).
Заповеди за назначаване, уверения за положени изпити и сведения за
прослужено време (1935–1961).
Учителски бележник по рисуване, ръчна работа и немски език в Първа
прогимназия – Велико Търново (1936–1939).
Портретни скици (1929–1964).
Покани, приветствия и отзиви от изложби на художника във Велико
Търново, Бяла черква, Бяла и Белград (1936–1990).
Поздравителни картички и писма от акад. Младен Йосифович и Теодор
Опалич от Белград, Василий Гавура и Досчан Матчанов – Ургенч от СССР
(1965–1983).
Снимки: лични и семейни (1925–1970); групови от: студентските години, запаса в жп комендантство на гара Горна Оряховица, учителските години,
посещения в Белград (1930–1974).
Учредителен протокол, устав и списък на членовете на Севернобългарските художници – Дружество Велико Търново (1936–1939).
ХАДЖИЕВ, ЦАНКО ИВАНОВ (1925–1952)
Ф. 1368, 1 опис, 26 а.е., 0.14 л.м., 1943–1952 г.
Роден на 12 ноем. 1925 г. в с. Горско Сливово. Завършва Търговската гимназия и Висшето търговско училище „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Член на Есперантско дружество – Свищов и Международна есперантска организация – Париж. Умира през 1952 г.
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Кратки биографични данни (1952).
Карти за членство в Есперантско дружество – Свищов и в Международна есперантска организация – Париж (1945–1947).
Лични дневници и бележки (1943–1951).
Непубликувани стихотворения (1949).
Писма до близки по лични въпроси (1947–1952).
ХРИСТОВ, РАЧО ИЛИЕВ (1930–)
Ф. 1550, 2 описа, 113 а.е., 1.00 л.м., 1922–1996 г.
Роден на 16 май 1930 г. в Полски Тръмбеш. Завършва учителски институт в
Шумен (1954) и история и география в СУ (1967). Учител и директор на училище в
с. Обединение и Полски Тръмбеш (1952–1979). Редактор на в-к „Подем“ в Полски
Тръмбеш (1979–1987). От 1 септ. 1987 г. е директор на интернат в с. Бойка, Разградско. Председател на УС на читалището в Полски Тръмбеш. Краевед.

Автобиография (1987).
Кръщелно свидетелство (1930).
Курсови книжки, свидетелства и дипломи за завършено образование
(1955–1982).
Професионална характеристика от СПТУ „Девети септември“ – Полски
Тръмбеш (1969).
Удостоверения за народен съветник, съдебен заседател, председател на
читалището, пропагандист и др. (1952–1986).
Статии и сведения за живота и дейността на Рачо Христов (1973–1988).
„Полски Тръмбеш. Икономогеографски и социално-политически очерк“;
афиш и протокол от обсъждане на книгата и писма във връзка с отпечатването ѝ (1974–1979).
Изследване „Демографски проблеми на Великотърновски окръг“ (1978).
„Страхилово“ – политикоисторически очерк (1980).
Статии за историята и съвременното развитие на Полски Тръмбеш и
проблеми на града (1971–1988).
Доклади във връзка с исторически годишнини и културни събития
(1976–1984).
Списък на публикациите на Р. Христов (1958–1971).
Програми от участия в педагогически четения и конгреси (1969–1974);
статии и интервюта за служебната му дейност (1974–1988).
Статии и доклади по педагогически и икономически теми (1958–1996).
Снимки: лични и семейни, от професионалния и обществения му живот
(1966–1984); на Христина Р. Христова – майка, с две сръбски деца (1946); на
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семейството на Р. Христов със семейството на съветски офицер, живял у тях
през периода 1945–1947 г.; от обществено-политически събития в Полски
Тръмбеш (1922–1977).
Спомени за личности и събития от миналото на Полски Тръмбеш и региона, събрани от Р. Христов (1960–1981).
ЦАНЕВ, ЦВЯТКО ПЕНЧЕВ (1930–)
Ф. 1138, 1 опис, 39 а.е., 18 л.м., 1947–1974 г.
Роден на 14 окт. 1930 г. в с. Килифарево. Средно образование получава в Узбекистан, след което завършва курс за счетоводители. Започва да пише разкази
по време на военната си служба. Член на литературна група при Дом на народната армия – Велико Търново. Краевед.

Автобиография (1974).
Макети на историята на Дебелец и на МЗ „Червена звезда“ – Дебелец с
материали по написването им (б.д.).
Разкази и очерци, публикувани в периодичния печат (1965–1974).
Пътни бележки от пътувания в Турция и Гърция (1969, 1972).
Биографични бележки за Петър Мазнев – анархист от Дебелец.
Спомени за историята на Дебелец, събрани от Ц. Цанев (б.д.).
Справки, паметни бележки и сведения за дейността на Завод „Червена
звезда“ (1947–1972).
Снимки, отразяващи историята на Дебелец, политическите борби, дейността на Народния съд, развитието и дейността на Завод „Червена звезда“
и др. (б.д.).
ЦАНКОВ, СТАЛЯН ПЕНЕВ (1903–1988)
Ф. 1655, 1 опис, 43 а.е., 0.16 л.м., 1882–1991 г.
Роден на 20 септ. 1903 г. в с. Беляковец. Завършва гимназия във Велико Търново. Секретар-бирник (1922–1933) и кметски наместник (1934–1936) в с. Беляковец. Финансов изпълнител в Търновска градска община (1937–1950), данъчен
инспектор (1951–1963). Краевед. Умира във Велико Търново през 1988 г.

Автобиография (1983).
Свидетелства за раждане, венчаване, завършено образование и курсове
(1915–1972).
Покани за участие в тържества и юбилейни чествания във Велико Търново и Беляковец (1934–1983).
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Легитимация, програми, експозиционни планове, карти, проспекти и
пътни бележки от посещението му на Световното изложение в Париж (1937).
Свидетелство за дарение от Народна библиотека „Кирил и Методий“ за
ръкописа му „Родовете в с. Беляковец“ (1984).
Некролози за смъртта и помени на Сталян Цанков и съпругата му (1988–
1991).
Изследване за родовете от с. Беляковец (1983).
Беседи, реферати и статия по културни и исторически въпроси (1928–
1948).
Акт, удостоверения и свидетелства за постъпване на работа, освобождаване от редовна трудова служба, пенсиониране (1920–1958).
Членски книжки, лични карти за самоличност и членство в Съюза на
чиновниците и служителите в изборни учреждения, ОРПС, Съюз на БСД
(1925–1965).
Покани от Община Велико Търново, „Ветеринарна служба“, Взаимоспомагателна и кооперативна каса „Родолюбец“ за участие в техни мероприятия (1941–1946).
Преписки с редакции на вестници, библиотеки, частни лица по творчес
ката и събирателската му дейност (1970–1984).
Снимки: лични (1917–1930); от участие в ХIV конгрес на служителите
при изборните учреждения в България, говедовъдна изложба и панаир в Ловеч и др. (1930–1935).
Списък на горите в землището на с. Беляковец (1882–1897); регулационен план на с. Беляковец (1945).
Бюлетина на Народния блок (сребърна) за участие в парламентарните
избори за ХХIII Обикновено НС (1931).
Таблици и бюджети на Беляковската административна (1922–1932) и
училищна (1934–1935) общини.
Устави на Кредитна кооперация „Съгласие“ – с. Беляковец (1908, 1932);
сравнителни таблици, годишни равносметки и ведомости на кооперацията
(1924–1944).
Списъци, разписки, договори, подписки на жители от с. Беляковец и изграден комитет за събиране на помощи и дарения за социално слаби семейства и благоустройствени цели (1925–1935).
Списъци на Жилищно управление при ГНС – Велико Търново на одържавени имоти, придобити по различни закони (1953).
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ЦАНКОВА, ОЛГА СТАЛЯНОВА (1937–)
Ф. 1785, 1 опис, 62 а.е., 0.19 л.м., 1924–2006 г.
Родена на 24 юли 1937 г. в с. Беляковец. Завършва Медицинския техникум в
Шумен и работи като медицинска сестра в болницата във Велико Търново. Завършва френска филология в СУ и работи последователно като учител и преводач. Библиотекар, секретар и председател на есперантско дружество „Лумо“
във Велико Търново, член на Окръжното ръководство на БЕС. Краевед.

Автобиография (2006).
Протоколи, програми и планове за дейността на есперантско дружество
„Лумо“ и Окръжното ръководство на БЕС – Велико Търново (1969–1988).
Програми и списъци на участници в есперантски фестивали във Велико
Търново, Русе и Кубрат (1970–1981).
Покани, програми, приветствия и др. от проведени във Велико Търново
международни летни есперантски университети (1983–1987).
Писма и покани до Олга Цанкова за участие в есперантски мероприятия
(1969–1991).
Статии и дописки в периодичния печат и специализирани издания на
български език и есперанто за историята на есперантското движение, есперантистки дейци и прояви (1969–2006); интервюта с видни български и чуждестранни есперантисти (1983–1986).
Библиография на публикациите на Олга Цанкова (1989–2001).
Спомени и лични документи на есперантистки дейци и публикации в
периодичния печат за есперантското движение, събрани от Олга Цанкова
(1924–2001).
Писма от есперантисти от България и чужбина във връзка с участия в
конференции и семинари, размяна на информация и литература, решаване на
организационни проблеми и др. (1969–2001).
Индивидуални и групови снимки на есперантисти от участие в конгреси
и конференции и в летните международни есперантски университети във Велико Търново (1969–1987).
ЦИВНЕВ, ХРИСТО КОСЕВ (1921–)
Ф. 1729, 1 опис, 265 а.е., 0.64 л.м., 1875–1997 г.
Роден на 19 ноем. 1921 г. в Сухиндол. Завършва Априловската гимназия в
Габрово. През 1942–1944 г. лежи в затвора за нелегална дейност. Завършва машинно инженерство (1952). Работи като инженер в редица градове на страната. Поради заболяване се завръща в Сухиндол като учител в местното средно
училище, където се пенсионира през 1981 г. След 1989 г. е един от инициаторите

756

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1944–2012 г.

за създаване на Независимо дружество за защита правата на човека в Сухиндол.
Общественик и краевед.

Автобиография и автобиографични бележки (1975–1984).
Удостоверение за раждане, свидетелства за завършено образование и
курсове (1921–1937) и диплома за висше образование (1952).
Удостоверения, заповеди и молби за назначаване и освобождаване от
работа (1945–1979).
Дипломна работа „Воден елеватор за изчерпване на пясък при пробиване на шахта“ (1952).
Научни разработки от практическата му дейност като инженер (1954–
1968).
Краеведски изследвания, студии и статии за миналото на Сухиндол и
видни сухиндолци (1981–1997).
Родословни проучвания със събрани материали за рода Цивневи (1875–
1984).
Списък, сведения и спомени за затворници в Сливенския затвор (1944,
1952, 1988); бележки, списъци и сведения за историята на РМС в Сухиндол
(1952, 1971).
Кореспонденция с близки и приятели от Франция и САЩ, с български
емигранти в САЩ и Канада (1942–1987).
Протокол от учредяването на СДС в Сухиндол и материали от първите
демократични избори (1990–1992).
Учредителен протокол, устав и протоколи на Независимо дружество за
защита правата на човека – Сухиндол (1990–1995).
Снимки: на близки и познати, стари снимки на рода Цивневи, от посещенията му в САЩ (1914–1996).
Лични документи, писма и снимки на сухиндолски емигранти в САЩ
(1889–1996).
Протоколи, отчети, писма и ревизионни актове на Църковното настоятелство при църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Сухиндол (1981–1987); църковни регистри за раждания, умирания и венчавки в Сухиндол (1878–1881).
ЦОНЕВ, СТЕФАН ВЪРБАНОВ (1930–1986)
Ф. 1730, 1 опис, 27 а.е., 0.12 л.м., 1949–1986 г.
Роден на 29 септ. 1930 г. в с. Килифарево. Завършва Философско-историческия факултет на СУ „Климент Охридски“. Историк в ОИМ – Велико Търново
(1960–1986), изследовател на църкви и манастири във Великотърновско. Умира
през 1986 г.
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Автобиография (1986).
Студентска карта (1955).
Грамота от ГНС – Велико Търново за участие във фестивал (1967).
Стихотворения, песни и приветствия за близки и колеги (1967–1986).
Доклади, статии и бележки за обществено-икономическото развитие,
музеите, църквите, иконите и др. във Великотърновско (1971–1985).
Сценарий и идеен проект за документални филми за Теодосий Търновски и манастири и църкви във Великотърновско (б.д.).
Карта на общински съветник и удостоверение от БКП за активна политическа дейност (1971–1984).
Писмо до Георги Сираков за рецензиране ръкопис на книга (1973).
Писма, покани, пощенски картички от колеги и познати по лични и служебни въпроси (1966–1986).
Снимки: лични (1986); с участници в бригадирското движение, самодейци от хор „Царевец“ и колеги (1949–1981).
Снимки на Леон Филипов и Янка Николова (1975).
Копие на снимка на Поборническо опълченско дружество в Ловеч на
тържество през 1901 г. (б.д.).
ЧИЗМАРОВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (1920–?)
Ф. 1789, 1 опис, 39 а.е., 0.20 л.м., 1928–1984 г.
Роден на 30 дек. 1920 г. в с. Караисен. Завършва славянска филология в СУ
„Климент Охридски“. От 1965 г. работи във ВТУ „Кирил и Методий“ като преподавател по практическа граматика. През 1973 г. е избран за доцент, а през
1984 г. – за професор. Издал е редица учебници и учебни помагала по българска
граматика.

Автобиографични бележки (1981); авторски списък на трудовете и публикациите (1982).
Преписки по присъждане на научни звания (1973, 1982).
Доклад и поздравителни адреси от ВТУ и Съюза на научните работници
по повод 60-годишния юбилей и избирането му за професор; удостоверения
за награждаване от ЦС на БПС (1968–1984).
Учебник „Прилагателното име в българския книжовен език“ (1982).
Студии, изследвания и научни статии по проблеми на българската граматика (1978–1983).
Методически статии за обучението по българска граматика в средния
курс (1962–1964).
Лекции и текстове за упражнения за обучение на студенти (1968–1975).
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Писма до него по научни, служебни и лични въпроси (1974–1983).
Групови и индивидуални снимки от ученическите години, като учител в
Килифарево и Велико Търново, на конгрес на славистите в Полша, честване
на 60-годишния му юбилей, с близки и приятели (1928–1982).
ЧОЛАКОВ, ГОРАЗД ЙОРДАНОВ (1921–)
Ф. 1752, 1 опис, 183 а.е., 1.32 л.м., 1871–2003 г.
Роден на 4 авг. 1921 г. в с. Пиргово, Русенско. Завършва право в СУ. Юрисконсулт в редица предприятия във Велико Търново (1953–1989), член на ръководството на Туристическо дружество „Трапезица“ и БЗНС „Никола Петков“,
председател на партия „Български демократичен форум“, съюз „Истина“ и комитет „Родолюбие“, секретар на регионален съвет на СДС, член на инициативни
комитети и фондации във Велико Търново. Краевед и изследовател в областта на
туристическото дело.

Автобиография и автобиографични справки за служебната и обществената му дейност (1991, 2003).
Лични дневници (1957–2001).
Акт за раждане; свидетелства за кръщение, встъпване в брак и венчаване, удостоверения за завършено образование (1921–1956).
Грамоти за активна обществена дейност и диплом на ОбС – Велико Търново за удостояване с наградата „Велико Търново – 2003“ за цялостна дейност (1967–2003).
Преписки по назначаване и освобождаване от работа (1947–1983) и политическата му и гражданска реабилитация (1993–1995).
Статии и интервюта за обществено-политическата му дейност (1964–
2001).
Изследвания: „По хайдушките пътеки“ (1981, 1986); „По пътя на освободителите от Свищов до Стара Загора“ (1988); „Начална дейност на туристическо дружество „Трапезица“ (2000–2001).
Библиографии, сборници, туристически пътеводители (1979–1999).
Научни съобщения и разработки (1986–1999), статии, радиопредавания
и доклади (1958–2001) за миналото и настоящето на Великотърновския край.
Преписки по дейността му като член на Комисията по деформациите
(1990–1991).
Членска и делегатски карти на Г. Чолаков в БДФ (1993–2001); устави
на БДФ (1991–1999); планове и отчети за дейността на партията във Великотърновски регион (1991–2000); карти за членство на лица от Велико Търново
(1990–1993).
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Членска и делегатски карти на Г. Чолаков в СДС, протоколи и записки
от заседания на ръководството във Велико Търново, протестни декларации
и др. (1991–1998).
Решение за създаване на съюз „Истина“, списъци на членовете, статии и
снимки на осъдени от Народния съд лица и безследно изчезнали, възпоменателни листове и др. (1991–2000).
Статут на комитет „Родолюбие“; списък на учредителите; протоколи и
доклади за дейността на комитета; договори и преписки за връзките с българите в Бесарабия, Банат, Чехия и Западните покрайнини (1992–2000).
Преписки с частни лица и институции по творчески, културно-просветни и политико-обществени въпроси, правни и юридически проблеми и др.
(1969–2002).
Албуми с групови и индивидуални лични снимки (1947–1967); снимки
от служебната и обществено-политическата му дейност (1957–2001).
Тематични колекции от снимки на исторически събития, личности и забележителности (1871–1986).
Биографични спомени, трудови и членски книжки, некролози, решения
на Народния съд, удостоверения за завършено образование, грамоти, писма,
пощенски картички и снимки на роднини и близки (1876–2002).
Спомени на Виктор Константинов, Илия В. Илиев, Невена Хр. Панова и др. за майор Стоян Байров, ген. Никола Ганев, музикалния живот във
Велико Търново през 1920–1960 г., училищата във Велико Търново и др.
(1970–1994).
Устави, статут, платформа на обществено-политически партии и организации (1989–2000).
Родословни дървета на рода на Кольо Фичето, съставени от капитан І
ранг Сава Н. Иванов – правнук на Колю Фичето, и д-р Иван Божков и арх.
Иван Манев (1938, 1977).
ШОПОВ, БОРИС ЯНКОВ (1906–?)
Ф. 1577, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1879–1985 г.
Роден на 26 юни 1906 г. във Велико Търново. Завършва Музикалната академия в София, специалност „Виолончело и цигулка“ (1934). Учител по пеене в
Провадия (1937–1940), Плевен (1966) и с. Ресен (1967–1970). Преподавател по пеене и музика в Учителския институт – Велико Търново (1940–1965), основател
и преподавател в Детската музикална школа във Велико Търново, диригент на
самодейни хорове, композитор на детски песни.

Автобиография (б.д.).
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Свидетелства за завършено висше образование и учителска правоспособност (1934, 1937).
Статии за дейността на музикални дружества и школи с ръководител Борис Шопов (1938–1955).
Диплянка „25 години детска музикална школа“ с данни за Борис Шопов
(1977).
Членска карта от Югославския музикален съюз (1937).
Афиши и програми за концерти на колективи с ръководител Борис Шопов (1939–1960).
Нотирани упражнения за струнен оркестър и нотни записки (1953–1961).
Композиции на Борис Шопов, Петър Ступел, Христо Недялков, Парашкев Хаджиев, Б. Радонов, Г. Стайков и други композитори (1955–1968).
Лекции по теория на музиката и урочни планове по пеене (1954–1966).
Снимки: с близки и познати, колеги и преподаватели от Музикалната
академия, негови ученици, студенти и колеги от Учителския институт във
Велико Търново (1911–1985); на Янко Шопов – баща, опълченец, първи градоначалник на София след Освобождението (1879).
Сборник нотирани песни за ученици от началния курс (1962).
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
РОДОВ ФОНД АНГЕЛОВИ, АНГЕЛ, ДИМИТЪР,
СТЕФАН, АНГЕЛ, МАРКО (?–1985)
Ф. 1403, 1 опис, 64 а.е., 0.50 л.м., 1879–1984 г.
СЕМЕЕН ФОНД ГОСПОДИНОВ, ГЕОРГИ РАШЕВ И
СТОИЛОВА, НЕВЕНА ХРИСТОВА (1921–?)
Ф. 1558, 1 опис, 34 а.е., 0.34 л.м., 1937–1988 г.
ГРЪНЧАРОВ, АНГЕЛ ЯНКОВ (1899–1987)
Ф. 1247, 1 опис, 10 а.е., 0.03 л.м., 1921–1976 г.
ДОЛЧИНКОВ, ХРИСТО ВАСИЛЕВ (1914–?)
Ф. 1139, 1 опис, 15 а.е., 0.16 л.м., 1941–1974 г.
КАМЕНОВ, ИВАН МАРИНОВ (1898–1966)
Ф. 1163, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1927–1966 г.
МИЙКОВ, РАШО ХРИСТОВ (1905–?)
Ф. 1484, 1 опис, 12 а.е., 0.17 л.м., 1927–1986 г.
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КОЛЕКЦИЯ „ГЕРОИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
ТРУД И ЛАУРЕАТИ НА ДИМИТРОВСКА НАГРАДА ОТ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1482, 15 описа, 206 а.е., 0.72 л.м., 1939–1986 г.
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СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Протоколна книга от заседания на Земеделско професионално сдружение – с. Палици
ЧП 1, 1 а.е., 1947–1949 г.
Книга за инвентарите и балансите на ОСП „Комбинат“ – с. Страхилово
ЧП 4, 1 а.е., 1949–1950 г.
Протоколна книга на Трудово-производителен занаятчийски отдел –
с. Ресен
ЧП 19, 1 а.е., 1949–1950 г.
Програма и снимки от честване 100 години Читалище „Просвета“ –
с. Разпоповци и 300 години от създаване на селото
ЧП 27, 1 а.е., 1981 г.
Протоколна книга от заседанията на ОФ организация – с. Страхилово
ЧП 29, 1 а.е., 1948 г.
Учредителен протокол, протоколи от заседания на УС и от общи събрания на Земеделска стопанска задруга – с. Мийковци
ЧП 33, 1 а.е., 1936–1945 г.
Протоколи от заседания на УС и от общи събрания на Местно професионално земеделско сдружение – с. Мийковци
ЧП 34, 1 а.е., 1946–1950 г.
Юбилеен доклад по случай 100 г. от създаването на Народно читалище
„Просвета“ – с. Плаково
ЧП 43, 1 а.е., 1974 г.
Родословие на Михаил Сарафов – секретар на Търновския революционен комитет
ЧП 71, 1 а.е., б.д.
Автобиография на Никола Христов Мънков – председател на кооперация „Гъмза“ – Сухиндол
ЧП 72, 1 а.е., 1977 г.
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Архивни справочници

„Начало на социалистическото движение в България сред девойките в
Търновската държавна девическа гимназия под ръководството на Вела Благоева“ – курсова работа на студентка от ВПИ – Велико Търново
ЧП 73, 1 а.е., 1971 г.
Родословие на Атанас и Пена Тотеви от с. Бутово
ЧП 81, 1 а.е., 1987 г.
Годишен отчет за дейността на слетите кооперативни централи, съюзи
и дружества
ЧП 85, 1 а.е., 1946 г.
Проекторезолюция на Втория конгрес на ЦКС
ЧП 86, 1 а.е., б.д.
Устав на Воден синдикат „Язовир Росица“ – Павликени
ЧП 97, 1 а.е., 1945 г.
Снимка на писателя Иван Вазов
ЧП 104, 1 а.е., б.д.
Летописна книга на Народно първоначално училище – махала Тантури,
Еленско
ЧП 107, 1 а.е., 1926–1961 г.
Историческа справка за дейността на Съюза за товарен обществен превоз – клон Елена и списък на членовете
ЧП 109, 1 а.е., 1941–1952 г.
Протоколна книга на управителното тяло на Съюза за закрила на децата – местен клон с. Бутово
ЧП 111, 1 а.е., 1947–1948 г.
Снимки: на видни революционери от Великотърновски окръг, на Георги
Димитров сред бригадири, на Тодор Живков и Мара Малеева. Копия.
ЧП 112, 50 бр., 1948 г.
Протоколна книга от заседанията на Джамийското настоятелство – Сухиндол
ЧП 118, 1 а.е., 1924–1949 г.
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Кратка история на евангелизма във Велико Търново от Димитър Маринов Митев
ЧП 122, 1 а.е., 1985 г.
Протоколна книга на организацията на ОФ – с. Батак
ЧП 123, 1 а.е., 1944–1947 г.
Ревизионна и летописна книга на Църковно настоятелство при църквата
„Св. Архангел Михаил“ – с. Паисий
ЧП 124, 1 а.е., 1923–1959 г.
Ревизионна и летописна книга на Църковно настоятелство при църквата
„Св. Йоан Кръстител“ – с. Дединци
ЧП 125, 1 а.е., 1923–1960 г.
Кореспонденция на Стамат Попов – търновски общественик, с различни институции във връзка с възстановяване името на Велико Търново
ЧП 130, 1 а.е., 1953–1954 г.
Автобиография, лични документи, спомени за дейността на Христо
Иванов Христов в НТС – Велико Търново
ЧП 133, 1 а.е., 1948–1987 г.
„Истината по установяването на народната власт във Велико Търново
на 10 и 11 септ. 1944 г.“. Изследване на Ганчо Донев Ганев
ЧП 135, 1 а.е., 1987 г.
Проектосметна документация на естакада за инертни материали на гара
Разград, създадена в ЖП управление – Горна Оряховица
ЧП 136, 1 а.е., 1988 г.
Научни разработки, спомени, кореспонденция, снимки от живота и дейността на проф. Веселин Михайлов – онколог, роден във Велико Търново
ЧП 137, 1 а.е., 1958–1982 г.
Протокол на Комитета за организиране на народно допитване за Народна република в България – с. Дъскот
ЧП 147, 1 а.е., 1946 г.
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История на с. Шемшево от Г. Тодоров, Бейко Бейков, Тодор Тодоров
ЧП 201, 1 а.е., б.д.
Исторически бележки за историята на с. Страхилово
ЧП 202, 1 а.е., 1979–1980 г.
Протоколна книга на Турско начално училище – с. Върбовка
ЧП 206, 1 а.е., 1948–1959 г.
Годишни и срочни планове за дейността на Турско начално училище –
с. Върбовка
ЧП 207, 1 а.е., 1949–1959 г.
Родословие на Бачо Киро от с. Бяла Черква
ЧП 209, 1 а.е., 1985 г.
Родословие на Рачо Цвятков Кованджиев от с. Асеново
ЧП 210, 1 а.е., б.д.
Учредителен протокол и протоколна книга от общи събрания на ТПК
„Единство“ – Лясковец
ЧП 226, 1 а.е., 1946–1952 г.
Биографични, имуществено-стопански, илюстративни и чужди документи, свързани с търговската дейност на Гено Драгозов Деков от Велико Търново
ЧП 227, 11 а.е., 1905–1988 г.
Протоколи, отчети, планове, информации и кореспонденция на Движение „Приятели на книгата“ в окръга
ЧП 228, 8 а.е., 1981–1988 г.
Снимки на Тодор Николов, бивш директор на музея във Велико Търново. Копия
ЧП 235, 1 а.е., 1928–1951 г.
Разкази и спомени за историята на с. Добри дял от Руси Камбуров –
учител
ЧП 236, 1 а.е., 1986 г.
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Контактни копия на негативи от подготовката и строежа на паметник
„Асеневци“ – Велико Търново
ЧП 238, 1 а.е., б.д.
Годишни бюджети на Народно читалище „Сполука“ – с. Пушево
ЧП 240, 1 а.е., 1947–1949 г.
Годишни бюджети на Народно читалище „Сполука“ – с. Пушево
ЧП 241, 1 а.е., 1951–1953 г.
„Дълга просветна традиция“ – отчетен доклад за 170 г. от дейността на
Основно училище „Иван Вазов“ – с. Беляковец
ЧП 242, 1 а.е., 1994 г.
Биографични бележки за Димитър Георгиев Папазов – виден възрожденски учител и революционер
ЧП 243, 1 а.е., 1994 г.
Кратки биографични бележки за учители от с. Беляковец
ЧП 244, 1 а.е., 1994 г.
Протоколна книга от заседания на Читалищното настоятелство и годишните събрания на Народно читалище „Правда“ – с. Горски Сеновец
ЧП 247, 1 а.е., 1938–1959 г.
Протоколна книга от заседания на УС и от общи събрания на Земеделска
стопанска задруга – с. Ореш
ЧП 248, 1 а.е., 1937–1948 г.
Протоколи и материали за учредяването и дейността на Обществен комитет за възстановяване в с. Арбанаси на вандалски унищожения паметник
на апостола от Втори революционен окръг Марин Драгостинов
ЧП 249, 1 а.е., 1992–1996 г.
Доклад, информация и проекторезолюция от годишна конференция на
профкомитета на ДСП „Язовир Александър Стамболийски“
ЧП 250, 1 а.е., 1954 г.
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„Предания за скрити богатства около Търново“. Препис от публикация
на Моско Москов
ЧП 251, 1 а.е., б.д.
Родови хроники и снимки на семействата на Никола Кабакчиев и Христаки х. Николов от Велико Търново
ЧП 255, 1 а.е., б.д.
Учредителен протокол и материали за създаване на Регионален граждански комитет за защита на националната независимост и суверенитета на
Словения и Хърватска – Велико Търново
ЧП 256, 1 а.е., 1991 г.
Протоколна книга от заседания на Учителския съвет при Народно основно училище – с. Горско Калугерово
ЧП 257, 1 а.е., 1938–1944 г.
Исторически справки за дейността на читалищата в селата: Балканци,
Буйновци, Българско Сливово, Големаните, Горски Сеновец, Илаков рът,
Калтинец, Марян, Палици, Писарево, Правда и Пчелище
ЧП 259, 1 а.е., 1978–1982 г.
Протоколна книга от заседания на УС и КС и от общи събрания на ООД
„Малина“ – Килифарево
ЧП 260, 1 а.е., 1945–1947 г.
Инвентарна книга на ООД „Малина“ – Килифарево
ЧП 261, 1 а.е., 1945–1947 г.
Книга за покани за събрания на Ловно дружество „Сокол“ – Елена
ЧП 268, 1 а.е., 1949–1951 г.
Извадки от книгата на Иван Радев „Белочерковният апостол“ с данни
за поп Балчо – загинал в Дряновския манастир; стихотворения и статии на
Нела Данчева – потомка на поп Балчо
ЧП 270, 1 а.е., 2001 г.
Протоколна книга на общинската организация на СБУ – Павликени
ЧП 272, 1 а.е., 1987–1990 г.
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Доклад и краеведски справки по случай 110 г. от преименуване на
с. Долни турчета в с. Стамболово
ЧП 279, 1 а.е., 1989 г.
Стопанска и бизнес програми на „Универс“ АД – клон Велико Търново
ЧП 280, 1 а.е., 1993 г., 1995 г.
„История на с. Горски горен Тръмбеш“ от проф. Станю Георгиев
ЧП 283, 1 а.е., 1982 г.
„Един вол като препасе се пука“. Мемоари на Михаил Димитров, учител
от с. Горски Горен Тръмбеш, за историята на селото
ЧП 285, 1 а.е., 1987 г.
„Инструментали“ – авторска композиция на CD на Христо Божков Ангелов
ЧП 286, 1 а.е., 2007 г.
„Където няма болка“, „Пътищата на провидението“, „Мелодии за антични градове“ и др. – авторски произведения на Ваня Георгиева Ангелова
на CD
ЧП 287, 1 а.е., 2008 г.
Кореспонденция на Стамат Попов – общественик от Велико Търново,
с ГНС и ОК на БКП – Велико Търново, министерства и Президиума на НС
във връзка с изработването на градоустройствен план на Велико Търново,
прокарване на международна пътна магистрала през града и името на Велико
Търново
ЧП 288, 6 а.е., 1951–1954 г.
Родословно дърво на Пенко-Поповия и Димитър-Славчевия род от
с. Павел
ЧП 289, 1 а.е., б.д.
Правилник за организацията и дейността, планове, доклади, статии, писма и кадри-негатив от съвместни прояви и чествания на Литературен клуб
„Н. Й. Вапцаров“
ЧП 290, 4 а.е., 1971–1987 г.
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„Концепция за управление на обществата и ООН с нов подход и нови
порядки“. Научен труд на Йордан Апостолов от Монтана, с приложено CD
на съдържанието на труда
ЧП 291, 1 а.е., 2007 г.
Учредителен акт на Международна фондация „Алеко Константинов“ –
Свищов
ЧП 292, 1 а.е., 2001 г.
Юбилеен доклад „Сто и петдесет години просветно движение в с. Бутово (1837–1987)“
ЧП 293, 1 а.е., 1987 г.
Родословно дърво на фамилия Джамийкови от с. Виноград (1840–2009)
ЧП 294, 1 а.е., 2009 г.
Информации и отчети за учебно-възпитателната и културно-масовата
дейност, внедряване на нови програми и извършени проверки в детски градини от Велико Търново и окръга
ЧП 299, 10 а.е., 1978–1988 г.
Планове за предучилищното възпитание на децата и информации за медицинското обслужване, здравеопазването и храненето в детските градини от
Павликенска селищна система
ЧП 300, 2 а.е., 1981–1990 г.
Родословно дърво на Тодораковия род от с. Добри дял. Фотокопие
ЧП 301, 1 а.е., б.д.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
а.е.
авг.
АД
АИС
АИСА
акад.
ал.
АПК
апр.
арх.
АС
АТЦ
АФ

архивна единица
август
Акционерно дружество
Автоматизирана информационна система
Автоматизирана информационна система на архивите
академик
алинея
Аграрно-промишлен комплекс
април
архитект
Академичен съвет
Автоматична телефонна централа
Акционерна фирма

б.д.
БАН
БДЖ
БДС
БДФ
БЕС
БЗКБ
БЗНС
БИБ
БКП
БКС
БНА
БНБ
БНЖС
БНР
БНТ
БПБ
БПС
БРСДП
БСД
БСДП
БСФС
БТА
БТК
БТС
БЧК

без дата
Българска академия на науките
Български държавни железници
Български държавен стандарт
Български демократичен форум
Български есперантски съюз
Българска земеделска и кооперативна банка
Български земеделски народен съюз
Българска инвестиционна банка
Българска комунистическа партия
Благоустройство и комунално стопанство
Българска народна армия
Българска народна банка
Български народен женски съюз
Българско национално радио
Българска национална телевизия
Българска пощенска банка
Български професионални съюзи
Българска работническа социалдемократическа партия
Българо-съветско дружество
Българска социалдемократическа партия
Български съюз за физкултура и спорт
Българска телеграфна агенция
Българска телекомуникационна компания
Български туристически съюз
Български червен кръст

в.
ВАК
ВЕЦ
ВиК

век
Висша атестационна комисия
Водноелектрическа централа
Водоснабдяване и канализация
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в-к
ВНВУ
ВНС
ВОИК
ВПИ
ВССИ
ВТУ
ВУЗ

вестник
Висше народно военно училище
Велико народно събрание
Временен общински изпълнителен комитет
Висш педагогически институт
Висш селскостопански институт
Великотърновски университет
Висше учебно заведение

г.
ГДР
ген.
ГК
ГНС
ГОНС
ГПК
ГПП
ГСИК
ГТП
ГУ
ГУА

година
Германска демократична република
генерал
Градски комитет
Градски народен съвет
Градски общински народен съвет
Градска потребителна кооперация
Градско промишлено предприятие
Градски съвет за изкуство и култура
Градско търговско предприятие
Главно управление
Главно управление на архивите

ДА
ДАП
ДАТ
дек.
ДЗИ
ДЗС
ДИО
ДИП
ДКМС
ДМА
ДМЗ
ДНК
ДО
ДОО
ДОСО
ДОТ
доц.
ДП
ДПО
ДПП
ДПФ
д-р
др.
ДС
ДСК
ДСНМ

Държавна агенция
Държавно автомобилно предприятие
Държавен автомобилен транспорт
декември
Държавен застрахователен институт
Държавно земеделско стопанство
Държавно индустриално обединение
Държавно индустриално предприятие
Димитровски комунистически младежки съюз
Дълготрайни материални активи
Държавен машиностроителен завод
Държавен и народен контрол
Държавно обединение
Държавно обществено осигуряване
Доброволна организация за съдействие на отбраната
Доброволен отряд на трудещите се
доцент
Държавно предприятие
Димитровска пионерска организация
Държавно промишлено предприятие
Държавен поземлен фонд
доктор
други
Държавен съвет
Държавна спестовна каса
Димитровски съюз на народната младеж
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ДСО
ДСП
ДСУ
ДТП
ДФ

Държавно стопанско обединение
Държавно стопанско предприятие
Държавно строително управление
Държавно търговско предприятие
Държавна фирма

ЕАД
ел.
ЕООД
ЕПК
ЕСПУ
ЕТ
ЕТД

Еднолично акционерно дружество
електрически
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Експертно-проверочна комисия
Единно средно политехническо училище
Едноличен търговец
Еднолично търговско дружество

жп
жк

железопътен
жилищен комплекс

ЗДОД
ЗК
з.х.
ЗФК

Закон за данък общ доход
Земеделска кооперация
заслужил художник
Зърнено-фуражен комбинат

ИБ
ИК
инж.

Изпълнително бюро
Изпълнителен комитет
инженер

кв.
КЗС
КНСБ
КС
КТ

квартал
Колективно земеделско стопанство
Конфедерация на независимите синдикати в България
Контролен съвет
Конфедерация на труда

ЛВК
ЛКК
л.м.
ЛС

Лозаро-винарски комплекс
Лекарска консултативна комисия
линеен метър/линейни метри
Ликвидационен съвет

м.
МВР
МЗ
МЗХП

махала
Министерство на вътрешните работи
Машиностроителен завод
Министерство на земеделието и хранителната
промишленост
Министерство на народното здраве
Министерство на народното здраве и социалните грижи
Министерство на народната просвета
Министерство на образованието и науката
Министерски съвет
Механизирани и специализирани дейности

МНЗ
МНЗСГ
МНП
МОН
МС
МСД
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Архивни справочници
МТС

Машинно-тракторна станция

н.а.
НАПС
НЕК
НК
ноем.
НПО
НРБ
НС
НТД
НТС
н.х.

народен артист
Национален аграрно-промишлен съюз
Национална електрическа компания
Национална компания
ноември
Научно-производствено обединение
Народна република България
Народно събрание
Научно-техническо дружество
Научно-технически съюз
народен художник

о.з.
ОАПС
ОбНС
обр.
ОбС
ОДА
ОИК
ОИМ
ОК
ОКЗМ
ОКПС
ОКС
окт.
ОНС
ООД
ООН
ОП
ОПСО
ОРПС
ОС
ОСИК
ОСО
ОСП
ОСПС
ОСУ
ОТКЗС
ОТП
ОТПКИ
ОФ

офицер от запаса
Окръжен аграрно-промишлен съюз
Общински народен съвет
образец
Общински съвет
Окръжен държавен архив
Общинска избирателна комисия
Окръжен исторически музей
Окръжен комитет
Окръжен комитет за защита на мира
Окръжен комитет на професионалните съюзи
Окръжен кооперативен съюз
октомври
Окръжен народен съвет
Дружество с ограничена отговорност
Организация на обединените нации
Окръжно предприятие
Окръжна пласментно-снабдителна организация
Общ работнически професионален съюз
Окръжен съвет
Окръжен съвет за изкуство и култура
Организация за съдействие на отбраната
Обединено стопанско предприятие
Окръжен съвет на професионалните съюзи
Окръжно строително управление
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
Окръжно търговско предприятие
Окръжна трудово-производителна кооперация на
инвалидите
Отечествен фронт

ПАК
ПК
ПМС

Промишлено-аграрен комплекс
Потребителна кооперация
Постановление на Министерския съвет
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ПП
ППО
проф.
ПСП
ПУЦ

Постоянно присъствие
първична партийна организация
професор
Пласментно-снабдително предприятие
Професионално-учебен център

р.
РИК
РИОПС
РКС
РМС
РПК
РС
РУ

река
Районна избирателна комисия
Районна инспекция за опазване на природната среда
Районен кооперативен съюз
Работнически младежки съюз
Районна потребителна кооперация
Ректорски съвет
Районно управление

САЩ
СБА
СБП
СБПФ
СБУ
СБХ
свещ.
СГОДА
СД
СДС
сем.
септ.
СИК
СК
СМК
СМУ
СО
СОНС
СОУ
СП
СПТУ
СПУ
СС
СССР
ст.н.с.
СУ

Съединени американски щати
Съюз на българските автомобилисти
Съюз на българските писатели
Съюз на бойците против фашизма
Съюз на българските учители
Съюз на българските художници
свещеник
Софийски градски и окръжен държавен архив
Стопанска дирекция
Съюз на демократичните сили
семейство
септември
Секционна избирателна комисия
Стопански комбинат
Строително-монтажен комбинат
Строително-монтажно управление
Стопанско обединение
Селски общински народен съвет
Средно общообразователно училище
Стопанско предприятие
Средно професионално-техническо училище
Средно политехническо училище
Стопански съвет
Съюз на съветските социалистически републики
старши научен сътрудник
Софийски университет

т.
ТБ
ТЕЛК
ТИС
ТКЗС
ТНТМ

точка
Търговска банка
Трудово-експертна лекарска комисия
Технико-икономически съвет
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
Техническо и научно творчество на младежта
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ТП
ТПК
ТПКИ
ТПС

Териториално поделение
Трудово-производителна кооперация
Трудово-производителна кооперация на инвалидите
Трудово-поземлена собственост

УПК
УС

Учебно-производствен комплекс
Управителен съвет

Ф.
февр.
ФРЗ

фонд
февруари
Фонд „Работна заплата“

ХЕИ

Хигиенно-епидемиологична инспекция

ЦДИА
ЦИК
ЦИНТИ
ЦК
ЦКС
ЦС
ЦСПС
ЦСУ
ЦУ

Централен държавен исторически архив
Централна избирателна комисия
Централен институт за научно-техническа информация
Централен комитет
Централен кооперативен съюз
Централен съвет
Централен съвет на професионалните съюзи
Централно статистическо управление
Централно управление

чл.

член

ЮНЕСКО

Организация на Обединените нации за образование, наука
и култура

яз.
ян.

язовир
януари
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